
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
П’ятнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

12.02.2019 року  смт. Чупахівка   

Про затвердження програми
розвитку «Освіта Чупахівської
селищної ради Охтирського району
Сумської області в 2019- 2020 роки»

Керуючись частиною 1 пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Указ  Призидента  України  «Про  Національну
стратегію розвитку освіти  в Укріїні на період до 2021 року» №344/2013 від
25  червня  2013  року,  розглянувши  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та
спорту щодо прийняття програми розвитку «Освіта Чупахівської  селищної
ради  Охтирського  району  Сумської  області  в  2019-2020  роки»,  для
забезпечення діяльності навчальних закладів, селищна рада вирішила: 

1. Завтвердити  програму  розвитку  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роки» (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова О. В. Кужель 

Додаток до рішення 
п’ятнадцятої сесії
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сьомого скликання
від 12.02.2019 року

1. Паспорт
програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського

району Сумської області в 2019-2022 роки»
(далі - Програма)

1.
Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти,молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради

2 . Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення Програми

3. Розробник Програми Відділ освіти,молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради

4. Співрозробники Програми
Чупахівська селищна рада,керівники закладів 
освіти

5. Відповідальний виконавець 
Програми

Чупахівська селищна рада,відділ освіти,молоді та 
спорту Чупахівської селищної ради

6. Учасники Програми Відділ освіти,молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради , органи місцевого 
самоврядування, заклади освіти Чупахівської 
селищної ради

7. Термін реалізації Програми 2019-2022 рік

8.
Перелік бюджетів, що беруть 
участь у виконанні Програми

Державний, місцевий,обласний, інші кошти

9. Загатьний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реатізації 
Програми, усього, у тому числі:

118058,1тис.грн

9.1. кошти державного бюджету 7000,0 тис. гривень
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9.2 кошти місцевого бюджету

5717,6 тис.грн

1279 тис. гривень

9.3. Інші кошти 105340,5 тис.грн

І. ВСТУП
             Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості.
Вона  формує,виховує  людину,  здатну  до  саморозвитку,до  опрацювання
різноманітної інформації,використання одержаних знань,які необхідні їй для
подальшого життєвого та професійного вибору,допоможуть орієнтуватися в
сучасних  реаліях,  бути  підготовленою  до  життя.  Цього  потребує  сучасне
суспільство, ринок праці,що стрімко розвивається.
              Освіта - одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових
держави.  Освітній простір Чупахівської  селищної ради забезпечує потреби
всіх  категорій  населення  в  навчанні  й  вихованні,  наданні  різних  видів
освітніх  послуг.  Головним  напрямом  його  вдосконалення  є  досягнення
практичних  результатів  щодо  розширення  доступності,  зростання
ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.
             Курс керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні
суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку
традиційних  факторів  розвитку,  у  тому  числі  й  переосмислення  функції
освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних
суспільних  змін.  Виважена  та  гнучка  освітня  політика  може  успішно
реалізуватися  через  програму  розвитку  освіти,  що  своєю спрямованістю  і
змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх
розвитку Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади.
            Розвиток системи шкільної освіти вимагає постійного оновлення
технологій  та  їх  прискореного  впровадження  для  швидкої  адаптації  до
суспільно-політичних,  економічних  і  технологічних  змін  у  світовому
просторі.
             В  умовах  становлення  і  розвитку  високотехнологічного
інформаційного  суспільства  в  Україні  виникає  необхідність  підвищення
якості  та  пріоритетності  шкільної  природничо-математичної  освіти,
включення предметів цього циклу до навчальних планів освіти.
             У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість
навчально-методичних ресурсів.
              Існує нагальна потреба вдосконалення системи пошуку, розвитку й
педагогічної  підтримки  талановитих  дітей  та  підлітків,  стимулювання
творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в
сучасному суспільстві.
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              Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та
навчання дітей - інвалідів та дітей з особливими потребами.  Однією з умов
для  виховання  дитини - інваліда  в  сім’ї,  отримання  освіти  за  місцем
проживання  є  впровадження  інклюзивного  навчання.  Саме  ця  форма
навчання  передбачає  створення  того  освітнього  середовища,  яке  б
відповідало  потребам  і  можливостям  кожної  дитини,  незалежно  від
особливостей її психофізичного розвитку.
              Актуальною проблемою є формування єдиної виховної системи на
засадах  духовних  цінностей  українського  народу,  забезпечення  творчого,
інтелектуального та духовного розвитку дітей, створення належних умов для
зайнятості здобувачів освіти у вільний від уроків час. Подальшого оновлення
потребує  матеріально-технічна  база  закладів  дошкільної  та  загальної
середньої освіти.
             Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у
системі  освіти,  а  існуюче  фінансове  забезпечення  вимагає  пошуку  нових
підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання.
Програма  розвитку  освіти  «Освіта  Чупахівскої  селищної  ради  у  2019-
2021роках» (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України;
законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
«Про  охорону  дитинства»  (зі  змінами);  Указу  Президента  України  від
13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та ін.

2.Мета Програми
              Метою Програми є: забезпечення рівного доступу до якісної освіти
всім мешканцям Чупахівської селищної ради, створення в кожному закладі
освіти  сприятливого  середовища,  спрямованого  на  збереження  здоров’я
учнів, формування здорової, творчої особистості шляхом створення умов для
здобуття якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і
її  успішну  інтеграцію  в  українське  суспільство  та  європейську  спільноту,
реалізації  концепції  формування  єдиного  освітнього  простору  громади,
підвищення  авторитету  педагогів,  консолідації  зусиль  органів  місцевого
самоврядування, установ та організацій.

3. Шляхи та засоби розв’язання проблем, обсяги та джерела
фінансування, строки виконання Програми

         Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень
надання освітніх послуг буде досягатися за рахунок:

 консолідації зусиль органів місцевого самоврядування щодо розвитку
дошкільної  освіти  як  первинної  ланки  системи  неперервної  освіти,
спрямування  освітнього  процесу  на  реалізацію  Базового  компонента
дошкільної освіти;

 забезпечення функціонування освітніх округів;
 ужиття заходів щодо створення та підвищення ефективності діяльності

опорних шкіл;

14



 оснащення  і  переоснащення  закладів  освіти  сучасним  обладнанням,
навчальними комп’ютерними комплексами,  засобами підключення до
Інтернету для підвищення якості освітнього процесу та управлінської
діяльності;

 забезпечення навчання дітей та молоді з числа вимушено переміщених
осіб у закладах освіти;

 створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого та
інклюзивного  навчання  дітей  у  закладах  дошкільної  та  загальної
середньої освіти; використання навчально-методичного потенціалу для
надання  послуг  дітям  з  особливими  освітніми  потребами  в  умовах
інклюзивного навчання;

 збереження  мережі  закладів  освіти,  залучення  до  навчання  в  цих
закладах  якомога  більшої  кількості  дітей  та  учнівської  молоді,
стимулювання їх до суспільно корисної діяльності;

 оновлення  навчально-матеріальної  бази  закладів  сучасним
обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями;

 проведення  капітального  та  поточного  ремонту  будівель,  споруд,
комунікацій та обладнання.

 стимулювання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  через  розширення  мережі
будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунства та патронату;

 створення  навчальних  програм,  соціально-освітніх  проектів
краєзнавчого, національно-патріотичного спрямування;

 активізації роботи педагогічних колективів закладів освіти у напрямку
розвитку  здібностей  та  творчого  потенціалу  здобувачів  освіти,
створення  сприятливого  середовища  для  самореалізації  обдарованої
учнівської молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

 ужиття  конкретних  заходів  щодо  вдосконалення  системи  виховної
роботи,  що  передбачає  забезпечення  гармонійного  співвідношення
різних  засобів,  методів  виховання  дітей  у  процесі  навчання  і
позакласної роботи;

 сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування, широкого
його залучення до вирішення питань організації навчально-виховного
процесу,  розвитку  громадянської  активності,  організації  здорового
способу життя учнівської молоді;

 застосування  здоров’я  збережувальних  технологій  у  освітньому
процесі;

 сприяння розвитку фізкультури і спорту в громаді з метою збільшення
обсягів рухової активності дітей за рахунок організації роботи гуртків
спортивного спрямування та пропагування здорового способу життя;

 забезпечення  належних  умов  функціонування  психолого-медико-
педагогічної консультації;
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 підвищення ефективності надання психологічних і соціальних послуг
спеціалістами  психологічної  служби,  зокрема  заповнення  вакантних
посад та поліпшення якісного складу;

 забезпечення  системної  консультативної  психологічної  та  соціально-
педагогічної  роботи  з  дітьми  з  сімей  вимушено  переміщених  осіб,
сімей, члени яких загинули чи знаходяться в зоні проведення АТО;

 уведення  «години  психолога»  та  факультативів  психологічного
спрямування в навчально-виховний процес закладів освіти;

 здійснення  заходів  щодо  соціально-психологічної  профілактики
негативних  наслідків  суспільних  подій  у  психіці  та  поведінці  дітей,
різних  форм  залежності,  соціально  небезпечних  ігор,  фізичного
насилля  та  агресивної  поведінки  шляхом  упровадження
профілактичних  програм  навцання  учнів  новим  формам  поведінки,
виховання стресостійкості особистості, здатної самостійно, ефективно
й відповідально будувати своє життя;

 забезпечення  якісного  підвищення  фахового  рівня  вчителів,
упровадження  інноваційних  форм  і  методів  навчання,  вивчення,
узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 стимулювання  та  мотивування  педагогів  до  самоосвіти  та  фахового
зростання; формування цілісної системи неперервної освіти педагогів,
єдиного  інформаційно-освітнього  простору  для  найповнішого
комплексного задоволення їхніх потреб в освітніх послугах;

 організації  спеціальної  підготовки  та  підвищення  кваліфікації
педагогічних  кадрів  для  роботи  з  дітьми,  які  мають  особливості
психофізичного розвитку, в умовах інклюзивного навчання;

 удосконалення  практики  морального  та  матеріального  заохочення
творчо працюючих педагогічних працівників, які мають вагомі успіхи в
педагогічній  діяльності;  сприяння  забезпеченню  економічних  і
соціальних  гарантій  педагогічним  та  науково-педагогічним
працівникам;

           * - використання різних джерел фінансування закладів для зміцнення їх
матеріально-технічної  бази,  раціональне  використання  загального  і
спеціального  фондів  державного  та  місцевого  бюджетів,  інших
незаборонених законодавством коштів.

4. Видатки на фінансування Програми за рахунок коштів,
передбачених на утримання галузі освіти Чупахівської селищної

ради.
Термін дії  Програми – 2019 - 2021 роках.

1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:

 забезпечення  конституційних  прав  і  державних  гарантій  щодо
доступності  здобуття  дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної
освіти;
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 забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів освіти; 
 забезпечення організованої участі випускників у зовнішньому
 незалежному  оцінюванні  навчальних досягнень  випускників  системи

загальної середньої освіти ;
 підвищення якості надання освітніх послуг та організації проведення

державної підсумкової атестації відповідно до вимог;
 зміцнення  навчально-методичної  та  матеріально-технічної  бази

закладів освіти;
 модернізація  матеріально-технічної  та  методичної  бази  закладів  з

природничо-математичних дисциплін;
 оснащення  закладів  засобами  інформаційно-комунікаційних

технологій;
 забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;
 збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом
 усього періоду перебування в закладах освіти;
 створення умов для реалізації освітніх потреб обдарованої молоді;
 забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу;
 упровадження  нових  форм  і  методів  підвищення  кваліфікації

педагогічних працівників;
 створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської

молоді до якісної позашкільної освіти;
 підвищення  рівня  навчального,  інформаційного,  методичного  та

науково-методичного забезпечення діяльності закладів освіти.
5. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями  діяльності  та  заходи  Програми,  очікуваний  результат  наведено  в
додатку 2

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
          Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
Чупахівська селищна рада.
          Відкритість  управлінських дій  буде  забезпечуватися  прилюдним
звітуванням про  хід  реалізації  Програми через  засоби  масової  інформації,
громадські  об’єднання,  а  також  прозорістю  використання  фінансових
ресурсів.
           Узагальнену інформацію про хід виконання Програми відділ освіти
селищної ради подає до 01.02. для подальшого розгляду сесією Чупахівської
селищної ради.

7. Очікувані результати

Виконання Програми розвитку освіти на 2019-2021 роки дасть змогу
забезпечити досягнення таких показників:
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№
з/п*

Найменування показника Кількісні
виміри
показників
розвитку

1 2 3

1. Охоплення дітей дошкільною освітою 90%

2.
Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними 
навчальними комп’ютерними комплексами

95%

3. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів 60%

І-ІІ, І-ІІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами

4. Підключення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів 
до Інтернету

100%

5. Підвезення учнів сільських шкіл, які проживають за межею пішохідної
доступності, до місць навчання та у зворотному напрямку шкільними 
автобусами

100%

6. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчальним 80%

обладнанням з природничо-математичних і технологічних дисциплін

7. Збільшення кількості стипендіатів з числа обдарованої молоді 20

8. Забезпечення навчальних закладів:

практичними психологами 100%

соціальним педагогами 100%

9. Економія бюджетних коштів за рахунок упровадження заходів з 
енергозбереження (тис. гривень)

10%

8. Фінансове забезпечення

           Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів державного,  обласного та місцевого бюджетів у межах видатків  на
галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не
заборонених  чинним  законодавством,  джерел  фінансування.  Обсяг
фінансування  Програми  уточняються  щороку  на  відповідний  рік  у  межах
прогнозованих  показників  та  можливостей  дохідної  частини  бюджету,  а
також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.
          Перелік заходів  і  завдань Програми з  орієнтовними обсягами їх
фінансування наведений у додатку 2 до Програми.

Програма складається:

1. Підпрограма «Дошкілля»
2. Підпрограма «Нова українська школа «Школа майбутнього»»
3. Підпрограма «Профільне навчання»
4. Підпрограма «Шкільний автобус»
5. Підпрограма «Організація харчування учнів ЗНЗ»
6. Підпрограма «Здоров'я через освіту»
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7. Підпрограма «Безпечне середовище»
8. Підпрограма «Освіта дітей з особливими освітніми потребами «Особлива 

дитина»»
9. Підпрограма «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та 

підтримки»»
10.Підпрограма «З Україною в серці»
11.Підпрограма «Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності»
12.Підпрограма «Кадри »
13.Підпрограма «Комфортний заклад освіти»

Організація освітнього середовища

1. Підпрограма « ДОШКІЛЛЯ».

Мета:

1. розробка механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в
практику роботи; 

2. забезпечення  захисту  конституційних  прав  дітей  дошкільного  віку  і
державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття такої
освіти у дошкільних навчальних закладах Чупахівської селищної ради,
зокрема дітьми п'ятирічного віку; 

3. упровадження  оновленої  системи  неперервної  освіти  педагогів
дошкілля; 

4. створення  сучасного  навчально-методичного  забезпечення  якісної
дошкільної освіти громади ;

5. підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти
громади; пошук нових моделей роботи з батьками й громадскістю.

2.Проблеми, які потребують вирішення:

      2.1. інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ЗДО;
      2.2. недостатня кількість навчально-наочних посібників, художньої 
літератури, електронних інформаційних ресурсів, що негативно впливає на 
якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового 
компоненту дошкільної освіти

19



Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7
Організувати:
роботу щодо реалізації 
Державних базових 
програм розвитку дитини 
дошкільного віку, 
додаткових 
загальноукраїнських та 
регіональних програм з 
дошкільної освіти;
роботи з обдарованими 
дітьми; 
оновлення стратегії й 
тактики взаємодії ЗДО з 
батьками й громадськістю;
науково-методичний 
супровід професійного 
розвитку педагогічних 
працівників за 
індивідуальними освітніми
траєкторіями;

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Створити:
систему електронних 
інформаційних ресурсів 
для ЗДО Чупахівської 
громади

2018-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної дошкільної
Капітальний ремонт ЗДО 
«Сонечко -1» (утеплення 
фасаду)(виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації)

2020-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет 
Державний 
бюджет
Інші кошти

Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ЗДО
Забезпечення проведення 
модернізації матеріально-
технічної бази дошкільної 
освіти (забезпечення 

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

35,0 5,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7
сучасним обладнанням, 
меблями, іграшками, 
твердим і м’яким 
інвентарем тощо
Оснащення закладів 
дошкільної освіти 
універсальними навчально-
комп’ютерними 
комплексами, придбання 
БФУ, телевізорів

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

30,0

Інші кошти 50,0 50,0

придбання сучасного 
спортивного обладнання, 
обладнання ігрових 
майданчиків, м’яких 
модулів для розвитку 
рухливих навичок 
дошкільнят

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

60,0

забезпечити заклади 
довідковою літературою, 
демонстраційними табли-
цями, дидактичними 
матеріалами, 
інструментами, приладами,
моделями, технічними 
засобами навчання 
відповідно до переліку 
навчально- наочних 
посібників та 
лабораторного обладнання,
рекомендованого МОН 
України для використання 
в закладах дошкільної 
освіти

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

15,0

здійснити забезпечення 
освітнього процесу ЗДО 
відповідно до «Типового 
переліку обов’язкового 
обладнання, навчально-
наочних посібників та 
іграшок у дошкільних 
навчальних закладах»

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

20,0 5,0

Підключення дошкільних 
закладів освіти до мережі 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗДО

Місцевий 
бюджет

+
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7
Інтернет

Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних
особливостей

здійснення соціально-
педагогічного патронату 
дітей, які не мають 
можливості відвідувати 
дошкільні навчальні 
заклади через стан 
здоров’я тощо

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

- +

Запроваджувати 
пріоритетні напрямки для 
розвитку творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

- +

охоплення дітей 
п`ятирічного віку всіма 
формами дошкільної 
освіти – 100%

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

- +

Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку
Розробити єдині підходи в 
організації діагностичної 
діяльності у напрямку 
комплексного вивчення 
соціально-психологічної 
готовності дитини 
дошкільного віку до 
навчання у школі

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Провести цикл семінарів 
щодо психологічного 
супроводу програми 
завдань базових програм 
розвитку дітей 
дошкільного віку

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти
Банк методичних доробок 
щодо організації роботи з 
дітьми п’ятирічного віку за
напрямками

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Інтелектуальний :
-з оволодіння 
комп’ютерною 

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7
грамотністю 
-з оволодіння основами 
іншомовного спілкування
Творчий: 
Методичні розробки щодо 
розвитку творчих 
здібностей дітей 
дошкільного віку в групах 
пріоритетних напрямків

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Здоров'язбережувальний :
Семінари-практикуми, 
майстер-класи для 
вихователів з питань 
застосування методів, 
спрямованих на 
збереження здоров’я дітей

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Спортивний :
Спортивні фестивалі для 
дітей дошкільного віку

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Естетичний:
Святкові ранки

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Не потребує 
фінансування

+

Підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти
Робота ЗДО щодо 
оновлення змісту, форм та 
методів роботи з дітьми 
відповідно до вимог 
державних базових 
програм та додаткових 
загальноукраїнських і 
регіональних програм із 
дошкільної освіти

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

+

Участь у конкурсах 
майстерності педагогічних 
працівників закладів 
дошкільної освіти різних 
рівнів

2019-2022 ВОМС, керівник
ЗДО

Місцевий 
бюджет

Підпрограма «Перші кроки »
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Мета: Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки
педагогічних кадрів до реалізації завдань Державного стандарту початкової
загальної освіти. 
         1. Стрижневими особливостями Державного стандарту початкової
загальної освіти є: 
        1.1 формування ключових компетентностей  молодших школярів
(зокрема,  загальнокультурної,  громадянської,  здоров’язбережувальної,
інформаційно комунікаційної), які дають можливість ефективно брати участь
у різних життєвих сферах діяльності; 
       1.2  екологічна  спрямованість  освіти  та  посилення  природничої
складової  стандарту, що надасть можливість розвивати здатність учня розв
′язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні
проблемні задачі, пов′язані з реальними об′єктами природи у сфері відносин
«людина – природа»; 
       1.3 вивчення іноземної мови з 1 класу, що буде сприяти формуванню
здатності особистості застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови,
способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями; 
      1.4  використання  здоров’язбережувальних технологій,  що сприятиме
набуттю учнями навичок збереження,  зміцнення,  використання здоров′я  та
дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури; 
      1.5  формування  і  розвиток  в  учнів  технологічної,  інформаційно-
комунікаційної  компетентності  для  реалізації  їх  творчого  потенціалу  і
соціалізації у суспільстві. 

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
Підготовка та перепідготовка кадрів

1.Загальна фахова підготовка учителів початкових класів
Забезпечити курсову 
перепідготовку вчителів 
початкових класів

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Сприяти формуванню 
готовності вчителів ПШ 
до: 
здоров’язбережувальних 
технологій
створення єдиного 
інформаційно-освітнього
простору дошкільного 
закладу та школи І 
ступеня задля всіх рівнів 
освітнього процесу, 

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
підвищення його 
ефективності та 
реалізації соціального 
замовлення сучасного 
суспільства
. Курсова перепідготовка 
вчителів іноземної мови 
та інформатики, що 
працюють у початкових 
класах

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Сприяти навчанню 
вчителів початкових 
класів на експрес-курсах:
Навчання англійської 
мови учнів початкової 
школи
Викладання інформатики
в початкової школи

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Науково-методичний супровід діяльності учителя
Тренінги 
«Запровадженя 
реформи НУШ»

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Консультпункти
«На допомогу вчителю 1-
го класу»
На допомогу вчителю 2-
го класу»
«На допомогу вчителю 3-
го класу»
«На допомогу вчителю 4-
го класу»

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Методична студія з 
проблеми раннього 
навчання іноземних мов

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Дистанційний семінар 
«Психолого-педагогічні 
засади викладання 
інформатики в 
початковій школі» (для 
вчителів інформатики, 
які викладають предмет 
інформатика в початковій
школі

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Галерея передового 
педагогічного досвіду: 

2019-2022 ВОМС, 
керівники 

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
створення картотеки, 
презентацій 

ЗЗСО

2. Підпрограма 
« Нова українська школа - «Школа майбутнього»»

          Мета:  визначення та набуття ясного розуміння сучасної української
школи,  здатної  підтримувати  учнів  у  їх  прагненні  ставати  новаторами,
використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів
для суспільства.

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7

Створити у навчальних 
закладах Чупахівської 
громади середовище для 
різнобічного розвитку, 
виховання й соціалізації 
особистості, яка 
відповідає вимогам часу:

2018-2022 ВОМС ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

+

Меблі (одномісні парти, 
робоче місце вчителя, 
меблева стінка, дошка)

2019-2022 ВОМС Місцевий 
бюджет
Державний 
бюджет

680,0 80,0

Дидактичні матеріали 2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 
Державний 
бюджет

35,0 5,0

Комп’ютерне 
обладнання, 
мультимедійний контент

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 
Державний 
бюджет

415,0 115,0

Забезпечити: реалізацію 
оновлених цілей і змісту 
освіти на основі 
компетентнісного 
підходу та особистісної 
орієнтації з урахуванням 
світового досвіду та 
принципів сталого 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
розвитку;
раціональне 
використання 
матеріально-технічних, 
кадрових, фінансових та 
управлінських ресурсів 
суб’єктів округу на 
основі добровільної 
інтеграції та кооперації;

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

оволодіння 
педагогічними 
працівниками новітніми 
інтерактивними, 
індивідуалізованими, 
командними та 
проектними навчальними
технологіями для 
спільної розробки нового

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

перехід від 
адміністративно-
розпорядчого управління
навчальними закладами 
до системи освітнього 
менеджменту.

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Організовувати: 
наскрізний процес 
навчання та виховання, 
який формує стійку 
систему цінностей, 
компетенцій, мотивів до 
отримання та 
використання набутих 
знань

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

сучасний ефективний 
психолого-педагогічний 
та науково-методичний 
супровід освітнього 
процесу

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Запровадити: Розробка 
освітніх моделей у 
закладах освіти

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

соціально-психологічний
супровід особистості у 
кризових ситуаціях;

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

системний моніторинг в 2019-2022 ВОМС, Не потребує +
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
освіті з метою отримання
вичерпної інформації про
впровадження Концепції 
«Нова українська 
школа».

керівники ЗЗСО фінансування

Сприяти: участі 
педагогів початкової 
школи в розробці й 
рецензуванні, 
обговоренні нових 
програм і підручників на 
засадах діяльнісного та 
компетентнісного 
підходів до навчання;
генеруванню 
інноваційних ідей, їх 
визначенню, відбору та 
впровадженню.

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Висвітлювати: 
реформування шкільної 
освіти та реалізацію 
Концепції «Нова 
українська школа» у 
регіональних ЗМІ, сайтах
навчальних закладів, у 
соціальних мережах.

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

3. Підпрограма «Профільне навчання»

Мета :
Метою Проекту є структурна розбудова існуючого закладу ІІ-ІІІ ступенів та
форм  організації  навчання  в  громаді,  найбільш  доцільних  з  точки  зору
забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови
продуктивного економічного використання наявних ресурсів.
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої освіти

52.  Удосконалення 
структури 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів:

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Удосконалення системи загальної середньої освіти. Якісне забезпечення освітніх потреб населення

53.  Раціональне 
використання 
матеріально-
технічних, 
кадрових, 
фінансових та 
управлінських 
ресурсів суб’єктів 
громади на основі 
добровільної 
інтеграції та 
кооперації в роботі 
ЗНЗ

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

54.  Вивчення стану 
впровадження 
допрофільної 
підготовки і 
профільного 
навчання у 
навчальних 
закладах, оцінка 
якості надання 
освітніх послуг

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

55.Забезпечення 100% 
охоплення дітей 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

шкільного віку 
навчанням

 Запровадження 
індивідуально-
екстернатної форми 
навчання

 Організація 
дистанційного 
навчання з 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій, 
підготовка учнів за 
програмами 
підвищеного рівня 
складності

56.  Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальної 
роботи з 
педагогічними 
працівниками, 
учнями, їх батьками,
громадськістю щодо
модернізаційних 
змін в системі 
освіти

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

57.  Забезпечення 
відкритого доступу 
громадян до 
інформації щодо 
профілізації 
загальноосвітнього 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

навчального закладу
(через дошки 
оголошень, WEB-
сайти закладів)

4. Підпрограма «Шкільний автобус»

Мета проекту: 

       Метою є виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і
законних  інтересів  учнів  та  їхніх  батьків  стосовно  отримання  загальної
середньої  освіти;  забезпечення  захисту  конституційних  прав  дітей
дошкільного віку і  державних гарантій щодо доступності  та безоплатності
здобуття  дошкільної  освіти;  підвищення  якості  освіти  і  своєчасне
забезпечення  шкільними  автобусами  учнів  із  метою  охоплення  їх
повноцінним  навчально-виховним  процесом;  раціональне  використання
кадрового потенціалу зазначених закладів освіти. 

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

Продовжити роботу щодо 
створення належних умов 
щодо утримання й 
обслуговування шкільних 
автобусів

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

+ +

Організація перевезення 
дітей, які цього 
потребують, шкільними 
автобусами до місця 
навчання і в зворотньому 
напрямку

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

364,0 94,4 90,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

Підвезення учнів до ВНЗ 
під час здійснення 
допрофільної підготовки і 
профільного навчання.

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

Підвезення учнів до 
закладів освіти під час 
проведення предметних 
олімпіад, конкурсів-
захистів МАН, спортивних
змагань, оглядів художньої
самодіяльності, творчих 
конкурсів, для організації 
дозвілля школярів 
(екскурсії до театрів, 
музеїв

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

22,4 5,6 5,6

Виділення коштів на 
утримання шкільних 
автобусів (забезпечення 
пально-мастильними 
матеріалами, ремонтні 
роботи, страхування 
автотранспорту, придбання
автозапчастин, 
проходження техоглядів 
тощо) для створення 
безпечних умов під час 
перевезення,укладання 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

200,0 50,0 50,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

договорів на повне 
обслуговування ( захищена
стоянка, медичний і 
технічний контроль за 
випуском на лінію, поточні
ремонти тощо).

5. Підпрограма  «Організація харчування здобувачів освіти»

      Мета  проекту: створення  умов  для  збереження  здоров’я  дітей,
підвищення  рівня  організації  харчування,  забезпечення  школярів
раціональним  і  якісним  харчуванням,  впровадження  нових  технологій
приготування їжі й форм обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
Організаційно-методичне забезпечення:

Складання та оновлення 
бази даних дітей, які 
потребують 
безкоштовного 
харчування

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Залучення працівників 
медичних установ до 
профорієнтаційної та 
санітарно-просвітницької
роботи зі школярами 
щодо правильного 
харчування

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Організація та 
проведення нарад для 
працівників харчоблоків

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Оформлення 
інформаційних куточків 
для учнів та батьків щодо
харчування дітей

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах Чупахівської територіальної громади
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
Зниження батьківської 
плати за харчування У 
ЗДО до 40%

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

962,8 212,8

Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням учнів 1-4 
класів 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

1390,0 320,0

Організація харчування 
дітей у таборах 
відпочинку при закладах 
освіти громади

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

168,0 33,0

Дотримання санітарно-
гігієнічних норм щодо 
організації харчування, 
оптимального режиму 
роботи їдалень

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

4,0 1,0

Проведення перевірок 
щодо організації 
харчування у закладах 
освіти

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

4,0 1,0

Підвищення якості харчування учнів
Розширення асортименту
страв

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Розробка перспективного
меню

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Контроль за якістю та 
безпекою, дотриманням 
термінів, умов зберігання
та реалізації продуктів, 
за поставкою продуктів 
харчування з наявністю 
сертифікатів 
відповідності, посвідчень
про якість

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Організація роботи щодо 
підготовки шкільних 
їдалень до початку 
нового навчального року

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

ПІ. Здоров'я та безпека

6. Підпрограма «Здоров’я через освіту»
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           Мета:  сприяння  забезпеченню високого  рівня  освітніх  послуг
навчальних  закладів  будь-якого  типу  та  рівня  без  шкоди  для  здоров’я;
створення  безпечних  та  комфортних  умов  для  всебічного  розвитку
особистості через розширення здоров'язбережувального простору.

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1
2 3 4 5 6 7

Організаційно-методичне забезпечення:

79.
Забезпечити 
укомплектування заклади 
освіти медичним 
медперсоналом та 
приведення режиму роботи
відповіднодо часу 
перебування дітей у 
навчальних закладах

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

80.
Забезпечити дотримання 
необхідних санітарно-
гігієнічних норм в 
навчальних приміщеннях;

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

81.
Забезпечити якісну 
підготовку педагогів у 
забезпеченні високого 
рівня освітніх послуг без 
шкоди для здоров’я; 
психолого-соціального 
супроводу особистості 
дитини, яка опинилася в 
складних життєвих умовах 
під час освітнього процесу

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

82.
Запровадити науково-
методичний супровід 
діяльності педагогів, які 
здійснюють психолого-
соціальну підтримку 
особистості дитини (яка 
опинилася в складних 
життєвих умовах) під час 
навчально-виховного 
процесу;

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

83.
Запровадити комплекс 
заходів щодо 
попередження травмування
та нещасних випадків під 
час навчально-виховного 

2018-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1
2 3 4 5 6 7

процесу;

84.
Сприяти створенню 
необхідних умов для 
організації 
здоров’язбережувального 
та здоров’яформувального 
освітнього процесу в 
навчальних закладах; 
комфортності освітнього 
середовища

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

85.
Удосконалити: систему 
моніторингових 
досліджень рівня 
фізичного здоров'я та 
фізичної підготовленості, 
психоемоційного 
благополуччя школярів та 
педагогів; підліткових 
залежностей; адаптації 
дітей до навчання у 1-му та
5-му класах;

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

86.
Забезпечення 
функціонування 
навчальних закладів, в 
режимі «Школа сприяння 
здоров’ю»

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

87.
Проведення конкурсу-
захисту сучасної моделі 
навчального закладу 
«Школа сприяння 
здоров'ю»

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

88.
Проведення 
фізкультурного-
просвітницького 
фестивалю «Молодь 
обирає здоров’я»

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

89.
Проведення конкурсу на 
кращий малюнок та 
фотографію з 
фізкультурного та 
спортивного напрямку

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1
2 3 4 5 6 7

90.
Проведення Олімпійського
тижня та Олімпійського 
уроку в рамках Дня 
фізичної культури та 
спорту

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

91.
Проведення щоденної 
фізичної ранкової 
гімнастики

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

92.
Проведення 
попереджувальних заходів 
щодо профілактики 
розповсюдження грипу та 
гострих респіраторних 
вірусних інфекцій

2019-2022 ВОМС, 
керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

7. Підпрограма « Безпечне середовище»

Мета:  створення  безпечного,  комфортного  середовища  в  навчальних
закладах громади

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7

Налагодити 
ефективну співпрацю 
з Департаментом з 
питань цивільного 
захисту, 
мобілізаційної та 
оборонної роботи 
Сумської обласної 
державної 
адміністрації, 
з місцевими центрами 
здоров’я, з 
регіональними 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7

центрами 
профілактики і 
боротьби зі СНІДом 
тощо
постійне висвітлення 
заходів щодо 
безпечного, 
комфортного 
середовища в 
загальноосвітніх 
закладах громади 
через запровадження 
активних 
інформаційних 
стратегій (соціальні 
мережі, Веб-сайт, 
блог)

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

участь у 
конференціях, 
конкурсах, 
фестивалях за різними
напрямами відповідно
до вимог сучасності

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

науково-методичний 
супровід педагогів 
навчальних закладів 
громади із цивільного 
захисту, безпеки 
життєдіяльності 
(основ здоров’я) 
шляхом проведення 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів, 
фестивалів спільно з 
представниками 
національної поліції, 
спеціалістами з мінної
безпеки, цивільного 
захисту та медичними 
працівниками;

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Сприяти залученню 
батьків та громади до 
інформаційно-

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7

просвітницького 
забезпечення щодо 
безпечного, 
комфортного 
середовища всіх 
учасників навчально-
виховного процесу
Сприяти 
інформуванню 
педагогів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
ОТГ про щорічне 
проведення Тижня 
безпеки 
життєдіяльності (у 
рамках якого 
проводиться день 
Цивільного Захисту

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

8. Підпрограма «Освіта дітей з особливими освітніми потребами»

       Мета:  розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання
дітей  з  особливостями  психофізичного  розвитку  в  дошкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладах Степанівської ОТГ шляхом реалізації
інноваційних  моделей  підготовки  педагогічних  кадрів  та  підвищення
кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної
освіти.

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечити 
інклюзивне освітнє 
середовище для дітей з 
особливими освітніми 
потребами;

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

надання 
консультаційних послуг
батькам дітей з 
особливими освітніми 

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
потребами, зокрема з 
інвалідністю, на базі 
дошкільних, 
загальноосвітніх 
закладів, у яких 
навчаються такі діти;
висвітлення 
відповідних матеріалів 
у періодичних 
виданнях, на сайтах 
навчальних закладів 
громади

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Організувати 
інклюзивне та 
інтегроване навчання 
через створення 
інклюзивних класів у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах з 
метою реалізації права 
дітей з особливими 
освітніми потребами на
освіту за місцем 
проживання, їх 
соціалізації та 
інтеграції в 
суспільство.

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Проаналізувати 
кількісний склад, дітей,
які потребують корекції
фізичного та (або) 
розумового розвитку, за
нозологіями

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Створити систему 
моніторингу стану 
впровадження 
інклюзивної освіти та 
навчальних досягнень 
учнів в умовах 
інклюзивного навчання,
обсягу і якості наданих 
освітніх та корекційно-
реабілітаційних послуг

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Підготовка педагогічних кадрів
Направити педагогів 
шкіл на курси з 

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
проблем інклюзії
Організувати семінари-
практикуми щодо 
психологічної 
готовності педагогів 
працювати з дітьми з 
обмеженими 
можливостями

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Запровадити систему 
організаційно-
методичної, 
консультативно-
роз’яснювальної роботи
серед керівних та 
педагогічних кадрів 
навчальних закладів, 
батьків щодо 
забезпечення 
психолого–
педагогічного 
супроводу дітей з 
обмеженими 
можливостями здоров’я

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Організувати вивчення 
та узагальнення 
кращого досвіду 
педагогічних 
колективів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів із 
реалізації ідей 
інклюзивної освіти; 
матеріали викладати в 
періодичних виданнях, 
на сайті управління 
освіти

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Навчально-методичне забезпечення
Створити творчу групу 
з питань науково-
методичного та 
психологічного 
забезпечення 
інклюзивного навчання 
дітей дошкільного та 
шкільного віку, які 
потребують корекції 

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
фізичного та (або) 
розумового розвитку
Спрямувати роботу 
управління на 
забезпечення 
психолого-
педагогічного 
супроводу дітей з 
особливими освітніми 
потребами в системі 
інклюзивного навчання;
залучити практичних 
психологів закладів 
освіти до системи 
корекційно-
реабілітаційної роботи

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Надавати 
консультативно-
методичну допомогу 
керівним та 
педагогічним кадрам 
інклюзивних 
дошкільних груп та 
класів щодо психолого-
педагогічної та 
соціальної реабілітації 
дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Брати участь у 
регіональних науково-
практичних 
конференціях з проблем
інклюзії

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання
Забезпечити навчальні 
заклади, які здійснюють
інклюзивне навчання, 
необхідною кількістю 
спеціальних 
підручників і наочних 
дидактичних 
посібників для дітей, 
які потребують корекції
фізичного та (або) 
розумового розвитку; 
навчально-методичною 

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування Орієнтовний 
обсяг 
фінансування
2019

1 2 3 4 5 6 7
літературою 
(програмами, 
підручниками, 
посібниками) з 
урахуванням 
контингенту дітей
Забезпечити 
архітектурну 
доступність та 
пристосування 
шкільних приміщень до
потреб дітей, які 
потребують корекції 
фізичного та (або) 
розумового розвитку

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет
Інші 
кошти 5,0

5,0

Здійснювати соціально-
педагогічний патронат 
дітей, які не мають 
можливості відвідувати
навчальні заклади через
їх стан здоров’я

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

9. Підпрограма. «Соціальний захист дітей, які потребують особливої
уваги та підтримки»

Мета проекту: 
Удосконалення  соціалізації  дітей  пільгових  категорій  шляхом  розвитку  і
приведення  системи  підтримки  дітей  цієї  категорії  в  закладах  освіти,  їх
навчання, виховання та соціального захисту відповідно до сучасних потреб і
вимог.

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

119. Упровадження 
системи супроводу 
дітей пільгових 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

категорій під час 
навчання в 
закладах освіти

120.Забезпечення 
безкоштовним 
харчуванням

 дітей-сиріт, 

 дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 

 дітей батьки яких є 
(були) учасниками 
АТО, 

 ліквідаторами 
аварії на ЧАЕС,

 дітей із 
малозабезпечених 
сімей,

згідно з нормами 
фізіологічних потреб 
дитини за основними 
продуктами 

 Надання 
матеріальної 
допомоги дітям 
соціально-
незахищених 
категорій

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

780,0 190,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

121. Забезпечення 
шкільною та 
спортивною 
формою дітей-сиріт
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

5,0 1,0

1

122. Організація 
якісного 
оздоровлення і 
відпочинку дітей, 
які потребують 
особливої 
соціальної уваги та 
підтримки: дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей-
інвалідів, дітей, 
потерпілих від 
наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи, дітей, 
батьки яких 
загинули від 
нещасних випадків 
на виробництві або 
під час виконання 
службових 
обов’язків, дітей, 
батьки яких є 
(були) учасниками 
АТО, дітей із 
багатодітних та 

2019-2022 ВОМС,
керівники ЗЗСО

Місцевий 
бюджет 

230,0 50,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

малозабезпечених 
сімей, дітей, які 
перебувають на 
диспансерному 
обліку, талановитих
та обдарованих 
дітей

10. Підпрограма «З Україною в серці!»

Мета підпрограми:
Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, 
зберігаючи свою індивідуальність взаємодіє з навколишнім світом, приймає 
рішення і усвідомлює їх наслідки
Актуальність підпрограми:
Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній 
системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, які тісно 
взаємопов'язані між собою та доповнюють один одного.
Створення виховного простору передбачає:

 удосконалення  системи  виховної  роботи,  впровадження  нових
технологій організації виховного процесу;

 сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації
дітей та підлітків;

 залучення  освітніх,  культурних закладів,  організацій  та  широке  коло
громадськості до організації і підтримки різних форм дитячого дозвілля
та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;

 формування  педагогічної  культури  батьків  на  основі  народних
традицій.

Завдання 
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1. Об’єднання  зусиль  освітян  на  розбудову  та  проектування  дієвих
виховних  систем,  шляхом  створення  виховного  простору  на  основі
гуманізації  стосунків  між  усіма  суб’єктами  виховного  процесу,
спрямованості  на  самовдосконалення,  саморозвиток  та  успішну
соціалізацію вихованців.

2. Створення  науково-методичного  супроводу  діяльності  організаторів
виховної  роботи  зі  створення  виховного  середовища  та  виховного
простору.

3. Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій,
систем та сучасних методик виховання дітей та учнівської молоді.

4. Інтеграція  зусиль  шкільної  спільноти,  батьківської  громади,
представників  державної  влади,  громадських  та  благодійних
організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської
культури, поєднання інтересів особистості, суспільства і держави.

Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

124.
Упровадити 
регіональний 
компонент програми 
«Основні орієнтири 
виховання дітей та 
учнівської молоді 
Чупахівської громади» 
за напрямками 
виховання:

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Патріотичне виховання

125.
Активізувати роботу 
гуртків військово-
патріотичного та 
історико-краєзнавчого 
напрямків в навчальних
закладах

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

126.
Участь в обласних 
заходах

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

127.
Участь у проведенні 
обласних науково-
практичних 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

конференцій з питань 
патріотичного 
виховання

128.
Активізувати роботу 
волонтерських загонів

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Правове виховання 

129.
Забезпечити виконання 
діючого законодавства 
щодо обов’язкового 
охоплення 
неповнолітніх 
шкільного віку 
навчанням

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

130.
Створити Раду 
профілактики 
правопорушень за 
участю 
правоохоронних 
органів, батьківської 
громадськості

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

131.
Проводити:
тиждень правових 
знань учнів,
навчально-виховні 
заходи на тему «Права 
людини починаються з 
прав дитини»
круглі столи «Ти і 
закон», 
«Правопорушення і 
юридична 
відповідальність»

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

132.
З метою

профілактичної роботи
щодо попередження
негативних проявів

серед дітей спільно з
кримінальною міліцією

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

у справах
неповнолітніх,

медичними
установами,

соціальними службами
проводити

профілактичні операції
“Діти вулиці”, “Урок”,

“Канікули” та інші
щодо виявлення та

вилучення
бездоглядних

неповнолітніх дітей

133.
З метою 
психологічного 
супроводу правового 
виховання:
удосконалити 
превентивну роботу з 
попередження 
протиправних дій, 
негативних проявів та 
суїцідальної поведінки 
серед учнівського 
середовища,
активізувати роботу 
служб довіри 
(„телефонів довіри”, 
„пошти довіри”) в 
закладах освіти для 
забезпечення 
соціально-
психологічної 
підтримки 
неповнолітніх,
продовжити 
проведення лекторіїв 
для батьків щодо 
підвищення їх рівня 
інформованості з 
питань розвитку та 
виховання дітей, 

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

ранньої профілактики 
бездоглядності

Художньо-естетичне виховання

134.
Забезпечити роботу 
гуртків: художньо-
естетичного напрямку

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

135.
Сприяти відвідуванню 
дітьми та учнівською 
молоддю театрів, 
музеїв, виставок, 
філармонії та інших 
закладів культури і 
мистецтва Сумщини та 
інших міст України

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

136.
Залучати дітей та 
учнівську молодь до 
участі у конкурсах, 
святах, масових 
заходах естетичного 
спрямування

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

137.
Проводити:
конкурси художньої 
творчості дітей,
Заходи про відзначення
визначних подій 
місцевого, 
регіонального та 
Всеукраїнського та 
Міжнародного 
значення
заходи, присвячені 
Міжнародному дню 
захисту дітей,
свята до Дня Святого 
Миколая, новорічні і 
різдвяні свята для дітей
пільгових категорій

2019-2022 ВМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

Місцевий 
бюджет

Місцевий 
бюджет

20,0

64,0

+

5.0

16,0
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

Трудове виховання 

138.
Залучати учнів до 
суспільно-корисної 
праці, роботи в 
технічних секціях, 
гуртках

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

139.
Забезпечити 
проведення 
профорієнтаційної 
роботи з школярами

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

140.
Залучати учнів до 
традицій трудових і 
творчих колективів 
через спільні виробничі
справи, суботники, 
екскурсії

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

141.
Сприяти позаурочній 
трудовій діяльності 
школярів, пов'язаний з 
охороною природи і 
впорядкуванням 
території, доглядом за 
рослинами і тваринами,

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +
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Перелік заходів Строк 
виконання

Виконавець Джерела 
фінансування

Фінансування
Орієнтовний

обсяг
фінансування

2019

1
2 3 4 5 6

7

збиранням вторинної 
сировини

Екологічне виховання

142.
Забезпечити роботи 
гуртків екологічного 
спрямування

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

143.
Проводити:
зліт учнівських 
екологічних агітбригад,
природоохоронні акції: 
“Чупахівська весна” , 
”Чисте довкілля”
вистаку “Екоялинка”

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування +

Методичне забезпечення виховного процесу

144.
Забезпечити участь в 
обласних конкурсах 
серед організаторів 
виховної роботи

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

145.
Розробити методичні 
рекомендації з 
актуальних питань 
виховання та 
використання 
інноваційних 
технологій у виховному
процесі навчальних 
закладів

2019-2022 ВОМС, 
керівники ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

V. Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

11. Підпрограма “Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної
діяльності”

Мета:

Модернізація  системи  підвищення  кваліфікації  працюючих  вчителів  на
концептуальних  засадах  неперервної  освіти  для  забезпечення  нової  якості
педагогічних і керівних кадрів, здатних ефективно здійснювати педагогічну
діяльність, бути фундаторами освітніх інновацій.
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Особливістю системи підвищення кваліфікації працюючих вчителів , яка 
готує фундаторів освітніх інновацій, має бути:

 орієнтація  на  ринок  освітніх  послуг,  задоволення  потреб  громади  у
кваліфікованих педагогічних кадрах;

 збільшення  вимог  до  якості  підвищення  кваліфікації,  розширення
спектра освітніх послуг, зорієнтованість системи на потреби місцевого
ринку праці, сучасні виклики;

 якісні зміни щодо змісту, форм, методів і моделей навчання на засадах
індивідуалізації  навчального  процесу,  побудови  індивідуальних
освітніх траєкторій особистісного розвитку педагогів;

 неперервність  професійного  навчання,  що  забезпечує  фахівців
професійними  вміннями,  навичками,  ґрунтується  на  сучасних
спеціальних  знаннях,  критичному  мисленні,  здатності  застосовувати
наукові надбання на практиці.

    Саме  на  таких  підходах  має  ґрунтуватися  стратегія  розвитку  системи
підвищення кваліфікації працюючих вчителів, що передбачає:

 динамічність  системи,  своєчасне  реагування  на  сучасні  виклики
суспільства й освіти, потреби особистості;

 розробка і використання сучасних моделей підвищення кваліфікації, які
забезпечать  можливість  здобувати  освіту  впродовж  усього  життя  на
основі  індивідуальних  навчальних  планів,  різноманітних  за  видами,
формами та моделями навчання;

 забезпечення  рівного  доступу  до  якісної  освіти  для  всіх  категорій
педагогічних  працівників,  підтримка  та  професійний  супровід  щодо
побудови  індивідуальних  траєкторій  навчання,  їх  особистісного
професійного розвитку;

 підтримку  і  розвиток  творчих  ініціатив  фахівців  підвищення
соціального статусу педагогів;

 збільшення вимог до якості перепідготовки і підвищення кваліфікації
педагогічних  кадрів,  формування  у  них  креативних  якостей,
рефлексивної культури;

 забезпечення  механізмів  взаємодії  навчальних  закладів,  творчих
об’єднань педагогів, асоціацій тощо.

Завдання:

 забезпечення випереджального характеру підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників відповідно до потреб системи освіти 
Чупахівська ОТГ, викликів сучасного соціуму;

 використання системи мотивації фахівців до самостійного вибору 
змісту, форм, моделей навчання за індивідуальними освітніми 
траєкторіями;
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 забезпечення науково-методичного супроводу і підтримку 
неперервного професійного розвитку педагогів, стимулювати 
самовдосконалення;

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

147.Організувати проходження 
педагогами проблемно 
тематичних, короткотермінових 
курсів (очних, заочних, 
дистанційних) для різних 
категорій педагогічних 
працівників з метою їхньої 
підготовки до:

 роботи в умовах 
профільної школи;

 викладання у закладах 
нововведених навчальних 
курсів;

 зовнішнього незалежного 
оцінювання випускників 
шкіл і моніторингових 
досліджень якості 
освітньої діяльності на 
різних рівнях;

 використання сучасних 
педагогічних, 
інформаційних технологій
у педагогічній, 
управлінській та 
методичній практиці;

 роботи з обдарованими 
дітьми;

 роботи з учнями з 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

особливими потребами.

148. Упроваджувати сучасні 
технології та методики 
підвищення кваліфікації 
педагогів на «робочому 
місці» протягом 
міжатестаційного періоду

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

149. Забезпечити розвиток 
матеріально-технічної 
бази методичного 
спрямування з метою 
підвищення ефективності 
підвищення кваліфікації 
педагогів на «робочому 
місці» : 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

150. Обладнати робочі місця 
педпрацівників сучасною 
комп'ютерною технікою

 Поповнити фонди 
бібліотек закладів освіти 
науковою, науково-
методичною, 
довідниковою 
літературою, 
періодичними фаховими 
виданнями;

 Створити медіатеки, 
електронні каталоги 
бібліотек.

 Поновлювати 
електронний банк 
матеріалів 
перспективного 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

педагогічного досвіду 
вчителів, вихователів.

 Здійснювати 
організаційно-
інформаційний та 
методичний супровід 
дослідно-
експериментальної 
роботи, інноваційної 
діяльності закладів 
освіти.

 Модернізувати систему 
організаційно-
консультативної, адресної
методичної допомоги 
педагогічним 
працівникам. 

151.Проведення моніторингу щодо 
використання вчителями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів мобільних технологій 
навчання в педагогічній 
діяльності (тестування, 
анкетування, діагностика).

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

152.Створення освітнього порталу 
для організації підвищення 
якості викладання шкільних 
предметів з використанням 
інформаційно-комунікаційних 
технологій:

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

153.1 етап. Розробка структури 
сайту

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

154.2 етап. Наповнення сайту 
контентом

2019-2022 ОКМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

155.3 етап. Експлуатація в 
тестовому режимі

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

156.4 етап. Розробка методичних 
рекомендацій щодо 
використання порталу

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

157.5 етап. Забезпечення технічної 
підтримки порталу

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

158.Створення інформаційно-
бібліотечного сайту 1.Розробка 
структури сайту

Наповнення сайту контентом

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

159.Створення бази даних:

 електронна картотека 
науково-методичних 
статей

 електронна картотека 
фахових періодичних 
видань

 електронна картотека 
науково-методичних 
матеріалів працівників 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

закладів освіти,

 електронна картотека 
видань на електронних 
носіях

160.Організувати проходження 
педагогами проблемно 
тематичних, короткотермінових 
курсів 
(очних,заочних,дистанційних) 
для різних категорій 
педагогічних працівниківз 
метою їхньої підготовки до:

 роботи в умовах 
профільної школи;

 викладання у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
нововведених навчальних 
курсів;

 зовнішнього незалежного 
оцінювання випускників 
шкіл і моніторингових 
досліджень якості 
освітньої діяльності на 
різних рівнях;

 використання сучасних 
педагогічних, 
інформаційних технологій
у педагогічній, 
управлінській та 
методичній практиці;

 роботи з обдарованими 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

дітьми;

 роботи з учнями з 
особливими потребами.

161. Упроваджувати сучасні 
технології та методики 
підвищення кваліфікації 
педагогів на «робочому 
місці» протягом між 
атестаційного періоду

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

162. Забезпечити розвиток 
матеріально-технічної 
бази методичного 
спрямування з метою 
підвищення ефективності 
підвищення кваліфікації 
педагогів на «робочому 
місці» : 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

163. Обладнати робочі місця 
педпрацівників сучасною 
комп'ютерною технікою

 Поповнити фонди 
бібліотек закладів освіти 
науковою, науково-
методичною, 
довідниковою 
літературою, 
періодичними фаховими 
виданнями;

 Створити медіатеки, 
електронні каталоги 
бібліотек.

 Поновлювати 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

Інші кошти

60,0

10,0

59



Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

електронний банк 
матеріалів 
перспективного 
педагогічного досвіду 
вчителів, вихователів.

 Здійснювати організацій-

но - інформаційний та 
методичний супровід дослідно-
експериментальної роботи, 
інноваційної діяльності закладів
освіти.

 Модернізувати систему 
організаційно-
консультативної, адресної
методичної допомоги 
педагогічним 
працівникам. 

Інші кошти

500,0

164.Проведення моніторингу щодо 
використання вчителями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів мобільних технологій 
навчання в педагогічній 
діяльності (тестування, 
анкетування, діагностика).

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

165. Створення освітнього 
порталу для організації 
підвищення якості 
викладання шкільних 
предметів з 
використанням 
інформаційнокомунікацій
них технологій

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+
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12. Підпрограма “Кадри”

Мета:  забезпечення  економічних  і  соціальних  гарантій  професійної
самореалізації педагогічних працівників .

Завдання:

 сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів;
 забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної

роботи;
 створити атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності

всіх учасників навчально-виховного процесу;
 сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

167. Забезпечити 
проведення атестації
робочих місць та 
здійснити доплати, 
передбачені чинним 
законодавством

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

168. Забезпечувати 
професійно-
педагогічну 
адаптацію молодих 
фахівців для їх 
професійного 
становлення і 
зростання

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

169. Забезпечити 
функціонування 
“Школи 
майбутнього 
вчителя” для роботи 
з дітьми, які мають 
нахил до 
педагогічної 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

діяльності

170. Здійснювати 
направлення на 
навчання до 
педагогічних вузів 
кращих випускників 
закладів освіти

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

171.Вирішити питання щодо 
стимулювання праці 
педагогічних працівників:

 вчителів-переможців
конкурсу “Учитель 
року”;

 педагогічних 
працівників, які 
підготували 
переможців олімпіад
(ІІІ-IV етап) і 
конкурсів – захистів 
МАН (ІІ-ІІІ етап);

 керівників 
методичних 
об’єднань, творчих 
груп

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

Інші кошти

15,0

172. Започаткувати 
практику 
професійної 
підготовки резерву 
керівників кадрів 
для навчальних 
закладів громади.

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

173. Визначити на період 
до 2021 року 
потребу в 
педагогічних 
працівниках для 
дошкільних, 
загальноосвітніх, 
позашкільних, 
навчальних закладів 
та розмістити їх на 
Web-сайті 
управління освіти 

2019-2022 ВОМС, керівники 
ЗЗСО

Не потребує 
фінансування

+

Напрямок V. Матеріально-технічне забезпечення

13. Проект «Комфортний заклад освіти»

      Мета проекту: Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт  з
оновлення й модернізації конструкцій і обладнання будівель закладів освіти у
зв’язку  з  їх  фізичним  зношуванням  та  руйнуванням,  покращення
експлуатаційних  та  енергозберігаючих  показників,  доукомплектування
навчальних  закладів  недостатнім  обладнанням  та  меблями,  заміна
непридатного  до  експлуатації  обладнання  та  меблів,  що  буде  сприяти
підвищенню стандартів надання в закладах освіти освітянських послуг.

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних
норм  та  вимог,  облаштування  в  школах  сучасних  внутрішніх  санітарних
вузлів.

Шляхи розв’язання проблем, які існують:

 проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти,
які знаходяться в технічно-незадовільному стані;

 доукомплектування  навчальних  закладів  відповідним  обладнанням,
меблями, навчально-наочними посібниками, сучасною комп’ютерною,
мультимедійною, інтерактивною технікою;
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 створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання учнів
і  дітей  в  загальноосвітніх  та  дошкільних  навчальних  закладах,
виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної
безпеки;

 залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних
проектів для укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх та
дошкільних закладів.

Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

175. Проводити 
технічний аналіз 
стану приміщень 
навчальних 
закладів з метою 
встановлення 
реального стану 
та визначення 
необхідності 
проведення 
ремонтних робіт

2019-2022 ВОМС, керівники
ЗЗСО

Місцевий 
бюджет

176. Проводити заміну
та оновлення 
шкільних меблів

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

40,0 10,0

177. Проводити 
оновлення 
технологічного 
обладнання 
харчоблоків 
закладів освіти.

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

60,0

178. Проводити 
розчистку та 
знесення 
аварійних дерев 
на території 

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

12,0 3,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

закладів освіти

179. Обладнати 
заклади освіти 
системами 
автоматичної 
пожежної 
сигналізації

 Щорічно 
здійснювати 
придбання, 
заправку, повірку 
вогнегасників

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

інші кошти

Місцевий 

бюджет

230,0

8,0 2,0

180.Провести капітальний 
ремонт ( утеплення 
фасадів) закладів освіти:

 опорного закладу 
“Чупахівська 
ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ”

 ЗДО “Сонечко 1”

2019-2022 ВОМС Місцевий 
бюджет

Державний

бюджет

Інші кошти

1200,0

181.Капітальний ремонт 
покрівлі та 
реконструкція корпусу 
№2 Чупахівської 
спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів.

2019-2022 ВОМС,керівник 
опорного закладу

Державний 
бюджет

7000,0 2720,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

182.Будівництво водно-
спортивного комплексу 
при Чупахівській ЗОШ І-
ІІІ ступенів

2019-2022 ВОМС,керівник 
опорного закладу

Державний 
бюджет

Інші кошти
100100,0

183.Здійснення заходів з 
протипожежної безпеки 
в ЗЗСО та ЗДО

2019-2022 ВОМС,керівник 
опорного закладу

Місцевий 
бюджет

Інші кошти
395,5 95,5

184.Створення ресурсної 
кімнати

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

Інші кошти 300,0 60,0

185.Проводити заміну 
віконних блоків на 
металопластикові:

 філії 
Грінченківська

 ЗДО “Сонечко 1”

2019-2022 ВОМС Місцевий 

бюджет

Інші кошти 60,0
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Перелік заходів Строк
виконання

Виконавець Джерела
фінансування

Фінансування Орієнтовний
обсяг

фінансування

2019

1 2 3 4 5 6 7

186.Всього Місцевий 

Бюджет

5717,6 1204,8

Державний

бюджет

7000,0 2720,0

Інші кошти 105340,5 1920,5

Начальник відділу освіти, молоді і спорту                           В.В.Полуйко

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ
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12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про встановлення у 2019 році 
надбавки за престижність праці 
педагогічним працівникам 
Чупахівської селищної ради
    Керуючись статтями 16, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування
України»,  Законом  України  «Про  освіту»,  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 23.03.2011 року №373 «Про встановлення надбавки педагогічним
працівникам  дошкільних,  позашкільних,  загальноосвітніх,  професійно-
технічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів
незалежно  від  їх  підпорядкування  зі  змінами  від  11.01.2018  року  №23,
враховуючи  постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  27.12.2017  року
№1088  «Про  затвердження  формули  розподілу  освітньої  субвенції  між
місцевими  бюджетами»,  з  метою  цільового,  економічно-обгрунтованого
використання  бюджетних  коштів  та  приведенням  у  відповідність  із
затвердженими  обсягами  видатків  фонду  заробітної  плати  педагогічних
працівників навчальних закладів Чупахівської селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:
      1. Установити педагогічним працівникам Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів у 2019 бюджетному році надбавку за престижність праці
в розмірі 5% посадового окладу, в межах фонду оплати праці.
      2.  Установити педагогічним працівникам КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-
садок) «Сонечко-1» у 2019 бюджетному році надбавку за престижність праці
в розмірі 5% посадового окладу, в межах фонду оплати праці.
      3. Керівникам шкіл,  їх заступникам, завідувачам філій,  вчителям, які
апробують державний стандарт  початкової  освіти  відповідно до  Концепції
реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої
освіти “Нова українська школа” встановити доплату за престижність праці в
розмірі 20 відсотків.
      4. Контроль за виконанням даного 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
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ
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12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про встановлення вартості харчування 
здобувачів освіти у закладах освіти 
Чупахівської селищної ради

     Керуючись статтею 25, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» частиною 3 статті 56
Закону  України  «Про  освіту»,  частини  3  статті  21  Закону  України  «Про
загальну  середню  освіту»,  частини  5  статті  35  Закону  України  «Про
дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №
1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011
№  116  «Про  затвердження  порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у
дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних навчальних
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002  №  667  «Про  затвердження  порядку  встановлення  плати  за
перебування  дітей  у  державних і  комунальних дошкільних та  інтернатних
навчальних  закладах»  (із  змінами),  з  метою  забезпечення  повноцінного
харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців
закладів  дошкільної  освіти  та  дітей  пільгових  категорій  закладів  освіти,
підпорядкованих  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної
ради, селищна рада  ВИРІШИЛА:
       1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності від
режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних
підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з додатком 1. 
       1.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної  освіти  та  дошкільних підрозділах  закладів  загальної  середньої
освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день
(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).
       1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.
      1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють:

1.3.1. Дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; 

1.3.2. Дітей-інвалідів;
1.3.3. Дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  у

інклюзивних класах;
1.3.4. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;

      1.3.5.Дітей учасників бойових дій;
1.3.6. Дітей працівників органів внутрішніх справ,  які  загинули під час

виконання службових обов’язків; 
1.3.7. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули

під час проведення антитерористичної операції; 
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1.3.8. Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під
час Революції гідності; 

1.3.9. Дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу  відповідно  до  Закону
України  «Про  державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим
сім'ям», 

1.3.10. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого  мінімуму),  який щороку  встановлюється
законом про Державний бюджет України для визначення права на
звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах
дошкільної освіти.

      2. Встановити вартість харчування одного учня на день у залежності від
режиму харчування, згідно з додатком 2. 
       2.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум
батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3.
пункту 1 цього рішення.
       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                О.В.Кужель

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                            Додаток 1

   до рішення 15 сесії 7 скликання  
Чупахівської  селищної ради 

    від  12 лютого  2019 р

Вартість харчування однієї дитини в день в залежності від режиму
харчування та категорії дітей

№ з/п Режим Діти віком від 1 до 3 років Діти віком від 3 до 6(7) років
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харчув
ання

Установ
лена
вартість

Бюдж
ет

Батьківсь
ка плата

Діти
пільгових
категорій

Уст
ано
вле
на
вар
тіс
ть

Бюджет
Батькі
вська
плата

Діти
пільгов
их
категорі
й

Малозабезпе
чені,  діти-
сироти та ін.

Малозаб
езпечені
,  діти-
сироти
та ін.

100% 60% 40% 100%
100
%

60% 40% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Двораз
овий
(Грінче
нкове)

24,34 14,60 9,74 24,34
31,
71

19,03 12,68 31,71

2
Чупахі
вський
ЗДО

29,89 17,94 11,95 29,89
45,
36

27,22 18,14 45,36

3

Трираз
овий
(Лантр
атівка)

29,89 17,94 11,95 29,89
45,
36

27,22 18,14 45,36

Cекретар селищної ради                    М.М.Маслюк

    
                                                                                                                          Додаток 2

до рішення 15 сесії 7 скликання  
Чупахівської  селищної ради 

від  12 лютого  2019 р
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Вартість
харчування одного учня в день в залежності від категорії дітей.

№ 

з/п

грн.

Установлена
вартість

Бюджет Батьківська
плата

Діти  пільгових
категорій

1. 1-4 класи 17,38 9 8,38 17,38

2. 5-11 класи 20,16 0 20,16 20,16

Секретар селищної ради                      М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

72



РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до Статуту 
Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради

             У зв'язку з необхідністю внесення змін до Статуту Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради,
відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",
Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  керуючись  статтями
25,26,60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна
рада  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту Чупахівської загальноосвітньої школи І
–ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  затвердженого
рішенням сесії Чупахівської селищної ради від 26.07.2018 року,
виклавши  пункт  1.1,  1.6,1.13  розділу  І  Статуту  в  наступній
редакції: 

«1.1 Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області – опорний заклад Чупахівського
освітнього  округу  (далі  опорний  заклад).  Скорочена  назва  українською
мовою: Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Знаходиться у власності Чупахівської
селищної ради.
Форма власності — комунальна.
Організаційно-правова форма — заклад.»;
                   «1.6 Опорний заклад та його філії утворюється з метою:

 створення єдиного освітнього простору;
 забезпечення  рівного  доступу  осіб,  у  тому  числі  з  особливими

освітніми потребами, до якісної освіти;
 створення  умов  для  здобуття  особами  загальної  середньої  освіти,

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, в тому
числі  підготовку  водіїв  транспортних  засобів  категорії  «А»  і  «В»,
поглибленого  вивчення  окремих  предметів,  забезпечення  всебічного
розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця
їх проживання;

 раціонального і ефективного використання наявних ресурсів опорного
закладу та філії, їх модернізації.

    Досягнення  цієї  мети  забезпечується  шляхом  формування  ключових
компетентностей,  необхідних  кожній  сучасній  людині  для  успішної
життєдіяльності:

 вільне володіння державною мовою;

73



 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами;

 математична компетентність;
 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 інноваційність;
 екологічна компетентність;
 інформаційно-комунікаційна компетентність;
 навчання впродовж життя;
 громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 
здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 культурна компетентність;
 підприємливість та фінансова грамотність;
 інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

     Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 
уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 
мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, 
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, 
приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми»;
      «1.13 Опорний заклад має право:

 визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 
погодженням із засновником;

 запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за 
згодою батьків та учнів;

 здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів категорії «А» та 
«В»;

 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в установленому порядку розробляти та впроваджувати 

експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, 
експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству 
України;

 проходити в установленому порядку інституаційний аудит;
 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до

учасників освітнього процесу;
 бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом;
 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб;
 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку визначеному законодавством України;
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 висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті 
та в соціальних мережах.

 встановлювати власну атрибутику і символіку;
 встановлювати шкільну форму одягу для учнів;
 надавати населенню додаткові освітні послуги;
 об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, 

організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про 
співпрацю;

 користуватись пільгами, що передбачені державою»

      2. Керівнику загальноосвітнього навчального закладу здійснити державну
реєстрацію  відповідних  змін  до  статуту  загальноосвітнього  навчального
закладу у порядку, встановленому чинним законодавством України.
      3. Контроль за виконанням даного 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
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ
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12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження Порядку фінансування 
забезпечення пільгового проїзду учасників
освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання 
і у зворотньому напрямі
         Керуючись статтею 25, пп 4 п «а» ст. 32 Закону України “ Про місцеве
самоврядування в Україні  “,  ч. 2  ст. 56,  ч.   2  ст. 66 Закону України «Про
освіту»,  ч.  1  ст. 21  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,
розглянувши  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної  ради  щодо  затвердження  Порядку  фінансування  забезпечення
пільгового  проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти
Чупахівської  селищної  ради  до  місця  навчання  і  у  зворотньому  напрямі,
Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок  фінансування  забезпечення  пільгового  проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної
ради до місця навчання і у зворотньому напрямі ( додається)

2. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  фінансовому  відділу  Чупахівської
селищної  ради  здійснювати  фінансування  забезпечення  пільгового
проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської
селищної ради до місця навчання і у зворотньому напрямі .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

Селищний голова                                О.В. Кужель

                                                                                                                     Додаток                     
                                                                                                      до рішення 15 сесії 7
скликання від 12.02.2019                                                                                                                 

                                                                      

Порядок

фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього
процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради

до місця навчання і зворотньому напрямі

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований Порядок.

Організація  регулярного  безоплатного  перевезення  учнів  до  місць
навчання  і  додому  є»  складовою  частиною  забезпечення  реалізації  прав
громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
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та статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено,
що  місцеві  органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування
здійснюють державну політику в галузі  освіти і  в межах їх компетенції,  а
саме,  забезпечують  пільговий  проїзд  учнів,  вихованців,  студентів  та
педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах,
визначених  органами  місцевого  самоврядування,  та  передбачати  на  це
відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Пунктом 4  статті  32  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»  передбачено  забезпечення  пільгового  проїзду  учнів,  вихованців
дошкільних  підрозділів  навчально-виховних  комплексів  та  дошкільних
навчальних закладів, педагогічних працівників до місця навчання і додому у
порядку  та  розмірах,  визначених  органами  місцевого  самоврядування,  за
рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

Відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради спільно
з керівниками закладів освіти, відповідно до вимог нормативних документів
забезпечується функціонування шкільних автобусів та їх обслуговування.

У  закладах  освіти  Чупахівської  селищної  ради  призначено
відповідальних  осіб  за  технічний  стан  шкільних  автобусів  та  за  випуск
автобусів на затверджені маршрути. Щоденно здійснюється передрейсовий та
післярейсовий  медичний  огляд  водіїв  шкільних  автобусів.  Порядок
передбачає  щорічне  забезпечення  фінансування  підвезення  учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання і зворотному напрямі, витрати на відшкодування підвезення іншими
організаціями.

Визначення мети Порядку

          Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення
пільгового  проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти
Чупахівської  селищної  ради  до  місця  навчання  і  зворотному  напрямі
шляхом фінансування з сільської ради та залучених позабюджетних коштів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Відповідно до змін, що внесені Законом України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, від 28.12.2014 року № 80-VIII, п. 2 статті
66 Закону України «Про освіту»,  статті  21  Закону України «Про загальну
середню освіту» передбачено, що ради об’єднаних територіальних громад:
забезпечують  та  фінансують  підвезення  учасників  освітнього  процесу  у
закладах  освіти  до  закладів  дошкільної,  початкової  та  базової  середньої
освіти і у зворотному напрямку

Обсяги та джерела фінансування Порядку
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Обсяги  фінансування  забезпечення  пільгового проїзду  учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання і зворотному напрямі визначаються щорічно відповідно до потреби
коштів на ці цілі.

Джерелами  фінансування  для  забезпечення  обсягів  видатків,
передбачених  Порядком  забезпечення  пільгового  проїзду  учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання  і  зворотному  напрямі  може  бути  бюджет  селищної  ради  та
позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.

Підставою  для  передачі  субвенції  є  рішення  сесії  селищної  ради  та
укладені угоди про передачу субвенції.

Фінансування здійснюється за рахунок:
1. Коштів бюджету селищної ради, виділених відділу освіти, молоді та

спорту  Чупахівської  селищної  ради  на  відповідний  фінансовий  рік  на
забезпечення  діяльності  шкільних  автобусів  пільгового  проїзду  учнів,
вихованців та педагогічних працівників до навчальних закладів і додому.

2. Інших  джерел,  не  заборонених  законодавством,  у  тому  числі
додаткових дотацій та за рахунок надання благодійної допомоги батьками.

Обсяг  залучених  коштів  для  забезпечення  пільгового  проїзду  учнів,
вихованців  та  педагогічних  працівників  до  навчальних  закладів  і  додому
визначається  відповідно  до  потреби  від  вартості  витрат  на  ці  цілі  та
виділених бюджетних коштів.

Виконавець  Порядку  використовує  кошти  відповідно  до  чинного
законодавства.

Секретар селищної ради                              М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження Порядку фінансування 
78



харчування здобувачів освіти у закладах 
освіти Чупахівської селищної ради

         Керуючись ст.  25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , ч. 3 ст. 56 Закону України «Про освіту», ч. 3 ст. 21 Закону України
«Про загальну середню освіту», ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про
затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах»  (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011.р. № 116 «Про
затвердження  порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних,
учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладах,
операції  з  надання  яких  звільняються  від  обкладення  податком на  додану
вартість»  (зі  змінами),  наказу  Міністерства  освітиі  науки  України  від
21.11.2002  №  667  «Про  затвердження  порядку  встановлення  плати  за
перебування  дітей  у  державних і  комунальних дошкільних та  інтернатних
навчальних закладах» (зі змінами), розглянувши клопотання відділу освіти,
молоді  та спорту Чупахівської селищної ради щодо затвердження Порядку
фінансування харчування здобувачів  освіти у  закладах освіти Чупахівської
селищної ради та  з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4
класів закладів загальної середньої освіти, дітей закладів дошкілбної освіти
та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради,   Чупахівська селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок фінансування здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської селищної ради (додається).

2. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
здійснювати  фінансування  харчування  дітей  відповідно  до
Порядку.

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти  на  постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки
і культури.

Селищний голова                           О.В.Кужель

                                                                                                                   Додаток 
до рішення 15 сесії 7 скликання 

 Чупахівської  селищної ради 
від 12 лютого  2019 р

Порядок
фінансування харчування здобувачів освіти у закладах

освіти   Чупахівської селищної ради

         Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований Порядок.
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         Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» організація та
відповідальність за харчування у закладах освіти державної та комунальної
форми власності  покладається  на  місцеві  органи  державної  влади,  органи
виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  у  підпорядкуванні
яких  перебувають  державні  і  комунальні  заклади  освіти  та  керівників
закладів освіти.
          Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», діти-
сироти,  діти,  позбавлені  батьківського  піклування  та  діти  із  сімей,  які
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в закладах дошкільної,
загальної середньої освіти, забезпечуються безоплатним харчуванням.
           Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту»  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  вносять  плату  за  харчування
дітей  у  державному та  комунальному дошкільному навчальному закладі  у
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними
органами управління.
           Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти
для  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей  та  інших  категорій,  які
потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.
           Харчування учнів 1-4 класів, дітей дошкільних закладів освіти та
дошкільних  груп,  учнів  1-11  класів  закладів  загальної  середньої  освіти
Чупахівської  селищної  ради  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;
дітей-інвалідів;  дітей з особливими освітніми потребами, які  навчаються у
інклюзивних  класах,  дітей  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб,  дітей
працівників  органів  внутрішніх  справ,  які  загинули  під  час  виконання
службових обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні  антитерористичної  операції  або загинули під  час  проведення
антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій, організовується на
бази їдалень закладів освіти і є складовою частиною забезпечення реалізації
прав громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти та збереження здоров’я дітей.
          Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх
замінюють,  у  сім’ях,  у  яких  сукупний  дохід  на  кожного  члена  сім’ї  за
попередній  квартал  не  перевищував  рівня  забезпечення  прожиткового
мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом
про  Державний  бюджет  України  для  визначення  права  на  звільнення  від
плати  за  харчування  дитини  у  державних  і  комунальних  дошкільних
навчальних  закладах.  За  харчування  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування плата не справляється.

                                                Визначення мети Порядку
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         Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення
організації  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти  Чупахівської
селищної  ради  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
пікдування,  які  перебувають  під  опікою  і  виховуються  в  сім'ях;  дітей-
інвалідів;  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  у
інклюзивних  класах,  дітей  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб,  дітей
працівників  органів  внутрішніх  справ,  які  загинули  під  час  виконання
службових обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні  антитерористичної  операції  або загинули під  час  проведення
антитерористичної  операції,  дітей  учасників  бойових,  шляхом
співфінансування  з  місцевого  бюджету,  додаткової  дотації  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансування  переданих  з  державного
бюджету видатків на утримання закладів освіти, залучених позабюджетних
коштів.

                    Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
        Вартість  дітодня  харчування  визначається  відповідно  до  вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про
затвердження норк харчування у навчальних та оздоровчих закладах».
         Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у
закладах  дошкільної  освіти  Чупахівської  селищної  ради  у  розмірі,  що  не
перевищує 40 відсотків від вартості харчування за день.
         Враховуючи дохідну частину бюджету Чупахівської селищної ради,
потребу  у  коштах  на  фінансування  харчування  учнів  1-4  класів,  дітей
дошкільних закладів освіти та дошкільних груп, учнів 1-11 класів закладів
загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради з числа дітей-сиріт,
дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які  перебувають під опікою і
виховуються  в  сім'ях;  дітей-інвалідів;  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових обов’язків,  дітей,  батьки яких безпосередньо
беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули
під час проведення антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій
можливе  при  передачі  додаткової  дотації  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  фінансування  переданих  з  державного  бюджету  видатків  на
утримання закладів освіти, залучених позабюджетних коштів.
                             

Обсяги та джерела фінансування Порядку
      Джерела фінансування для забезпечення обсягів видатків, передбачених
Порядком  фінансування  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти
Чупахівської  селищної  ради  визначені  у  відповідності  з  чинним
законодавством.
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Основою для визначення розподілу видатків між бюджетами та
залученими коштами є цей Порядок.

      Фінансування  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради здійснюватиметься за рахунок:
      1.  Коштів бюджету Чупахівської селищної ради, виділених на ці цілі
відділу освіти Чупахівської селищної ради.
      2. Додаткової  дотації  з  державного бюджету  місцевим бюджетам на
фінансування  переданих  з  державного  бюджету  видатків  з  утримання
закладів освіти.
      3. Інших джерел, не заборонених законодавством, в тому числі додаткових
дотацій.
    Від плати за харчування звільняються батьки або особи, які їх замінюють:

 дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;

 дітей-інвалідів;
 дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних

классах;
 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
 дітей учасників бойових дій;
 дітей  працівників  органів  внутрішніх  справ,  які  загинули  під  час

виконання службових обов’язків;
 дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули під

час проведення антитерористичної операції;
 дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час

Революції гідності;
 дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»;
 дітей  із  сімей,  у  яких  сукупний  дохід  на  кожного  члена  сім’ї  за

попередній  квартал  не  перевищує  рівня  забезпечення  прожиткового
мінімуму  (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється
законом  про  Державний  бюджет  України  для  визначення  права  на
звільнення  від  плати  за  харчування  дитини  у  комунальних  закладах
дошкільної освіти.

     Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.
      Виконавець  Порядку  використовує  кошти  відповідно  до  чинного
законодавства.
      Обсяг  коштів  визначається  органами виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових
можливостей  та  може  змінюватись  в  процесі  виконання  бюджету  при
внесенні змін до нього.                                                                                            
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Секретар селищної ради                              М.М. Маслюк

    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка
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Про  здійснення обслуговування  
осіб похилого віку  та осіб з                                                                                    
інвалідністю  в групу  підтриманого  
проживання                                                                                                               

              Керуючись  Законом України "Про соціальні послуги", Наказом
Міністерства соціальної  політики від 07.06.2017 № 956 «Про затвердження
Державного  стандарту  соціальної  послуги  підтриманого  проживання  осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю, Постановою Кабінету Міністрів України
від  29.12.  2009  року  №1417  «Деякі  питання  діяльності  територіальних
центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)»,
Положенням про вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилого
вiку та осiб з інвалідністю  Чупахівська селищна    рада   ВИРІШИЛА:

       1.Здійснювати   обслуговування  у  вiддiленні ( групі ) пiдтриманого
       проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю:
           1.Ткаченко Ніну Йосипівну 13.04.1939 р.н. - смт. Чупахівка ;                   
           2.Ядаменко Антоніну Андріївну 18.09.1934 р.н. – смт. Чупахівка;
           3.Бардака Миколу Васильовича 20.06.1936 р.н.- с.Грінченкове ;
           4.Васильченко Ганну Михайлівну 18.12.1946 р.н. – смт.Чупахівка; 
           5.Бабуту Ганну Марківну 12.05.1938 р.н. – смт.Чупахівка;
           6. Мартишко Олексій Наумович 22.03.1944 р.н. – с. Довжик.
        2.  Зобов’язати  директора  комунальної  установи  «Центр  надання
соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  Саєнко  О.В.  організувати
здійснення    обслуговування    вказаних  осіб     у  відділенні   (групі)
підтриманого   проживання  осіб   похилого  віку  та осіб  з інвалідністю.
        3.Контроль  за виконанням  даного  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
Пятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

84

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17/print1445343867687886
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17/print1445343867687886


12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження натуральних 
добових норм харчування в відділенні 
(групі)   підтриманого  проживання   осіб 
похилого віку  та осіб з інвалідністю   
                                                                                                           
               Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Постановою  Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №
324   Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних
установах,  навчальних  та  санаторних  закладах  сфери  управління
Міністерства соціальної політики, Наказом Міністерства соціальної  політики
від 07.06.2017 № 956 «Про затвердження  Державного стандарту соціальної
послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю,
Положенням про вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилого
вiку  та  осiб  з  інвалідністю  та   з  метою  покращення якості  харчування,
Чупахівська селищна    рада  ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити  натуральні добові  норми харчування для громадян, які
обслуговуються  у  вiддiленні  (  групі  )  пiдтриманого  проживання  осiб
похилого вiку та осiб з інвалідністю. Норми додаються ( додаток 1).
         2. Добова норма таких продуктів як ковбаса, сир, риба, дріжджі, мед
тощо  сумується  за  7-10днів  і  реалізується  в  2-3  прийоми  протягом  цього
періоду.
         3. У разі відсутності необхідних продуктів харчування можна проводити
їх заміну згідно із затвердженими Міністерством охорони здоров’я нормами
заміни продуктів.
           4.  Для  квашення  овочів  (огірків,  помідорів,  капусти  тощо)  та
консервування  овочів  та  фруктів  використовують  сіль  і  цукор  згідно  з
рецептурами понад добову норму.
           5.  Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Саєнко О.В. організувати    у
відділенні  (групі)   підтриманого   проживання  осіб   похилого  віку  та осіб
з  інвалідністю  трехразове   харчуванням  та  списання  продуктів  згідно
затверджених норм з 1 березня 2019 року.
          6. Контроль  за виконанням  даного  рішення покласти на   постійну
комісію  з  питань   молоді,  спорту, охорони  здоров’я,   освіти,    науки  і
культури.

                      Селищний голова                                   О.В. Кужель
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                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                     до рішення 15 сесії 7 скликання
                                                                                                     Чупахівської  селищної ради     
                                                                                                                    від 12 лютого  2019 р

НАТУРАЛЬНІ ДОБОВІ НОРМИ ХАРЧУВАННЯ
громадян, які обслуговуються у відділенні (групі) підтриманого

проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю
Перелік продуктів харчування Норма на одного громадянина

(грамів брутто на одну людину)
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Хліб 
Борошно
Крохмаль
Крупи, бобові 
Макаронні вироби
Картопля
Овочі, всього
буряк
морковка
капуста
цибуля
інші свіжі овочі
квашені, консервовані овочі
Фрукти свіжі(відповідно до сезону)
Фрукти сушені
Фрукти консервовані
Соки
Молоко, кисломолочні продукти
Сир кисломолочний
Сир твердий
Сметана
Масло
Маргарин
Олія
Смалець
Яйця, шт.
М’ясо ( або фарш)
М’ясні консерви
Сало
Ковбасні вироби
Риба (або фарш)
Рибні консерви, оселедець
Цукор
Чай
Кава
Какао
Сіль
Томатна паста
Дріжджі
Желатин
Спеції, приправи

250
20
5
80
100
350
550
80
60
150
60
100
100
200
20
50
150
250
50
20
         20
25
5
35
20
1
100
20
20
20
100
50
45
2
4
3
10
5
1
0,5
2

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

87



РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження 
Програми соціального захисту
населення на 2019 рік 
            Керуючись ст.  25,  п.  22 ст.  26  Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  Постановою КМУ № 256 від 04.03.2002 «Про 
затвердження  Порядку  фінансування  видатків  місцевого  бюджету  на
здійснення  заходів  з  виконання  державної  програми  соціального  захисту
населення за рахунок субвенції з державного бюджету», постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 № 389 „Про затвердження Порядку надання
пільг  окремим  категоріям  громадян  з  урахуванням  середньомісячного
сукупного  доходу  сім’ї”; постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати
компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні  послуги»  з  метою
поліпшення  обслуговування  найменш  захищених  категорій  населення,
забезпечення на території Чупахівської селищної ради реалізації державної
політики у сфері соціального захисту населення,  Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
       1. Затвердити та прийняти на виконання Програму соціального захисту
населення на 2019 рік ( програма додається).
        2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради передбачити видатки
для фінансування заходів Програми.
        3. 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

          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 15 сесії 7  скликання
                                                                                                           Чупахівської селищної ради

від  12.02.2019 року
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Програма соціального захисту населення 

на 2019 рік

Паспорт селищної програми соціального захисту населення
на 2019 рік (далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Охтирська районна державна 
адміністрація

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа  
про розроблення 
Програми

Програма соціального захисту населення 
на 2019  рік 

3. Розробник Програми Чупахівська селищна рада
4. Спів розробники 

Програми
Управління соціального захисту населення
Охтирської РДА 
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5. Відповідальний 
виконавець Програми

Чупахівська селищна рада, Управління 
соціального захисту населення Охтирської
РДА

6. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, Управління 
соціального захисту населення Охтирської
РДА, КУ «Центр надання соціальних 
послуг Чупахівської селищної ради»

7. Термін реалізації 
Програми

2019 рік

8. Перелік бюджетів, що 
беруть участь у 
виконанні Програми

селищний бюджет ( бюджет об’єднаної 
територіальної громади)

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації
Програми,  всього,
у тому числі коштів: 212,771 тис. гривень

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
          Упродовж останніх років прийнято ряд нормативно-правових актів з
питань   посилення  політики  соціального  захисту  населення  та    стану
фінансування  програм  соціального  захисту   за  рахунок  державного  та
місцевого бюджетів (бюджету об’єднаної територіальної громади). 
           Однією  із  форм  соціального  захисту  громадян  є  організація
обслуговування та надання їм різних видів соціальних послуг комунальною
установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
якими охоплено понад   400 осіб, із них відділеннями соціальної допомоги
вдома – 87.
            В рамках Програми  надаються додаткові пільги з оплати комунальних
послуг  інвалідам  по  зору  І  групи,  інвалідам  та  людям  інвалідність  яких
пов’язана   з  наслідками  Чорнобильської  катастрофи,  сім'ям  які  втратили
члена  сім'ї  на  ЧАЕС,  інвалідам  війни  та  учасники  бойових  дій,  яким
виповнилося 90 років, інвалідам  по зору.
           В умовах зростання цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, з
метою матеріальної підтримки сімей військовослужбовців, які загинули під
час  виконання  обов’язків  військової  служби  в  ході  проведення
антитерористичної  операції  та  сімей  загиблих  учасників  бойових  дій  на
територіях інших держав в рамках місцевої програми їм надаються додаткові
пільги з оплати житлово-комунальних послуг. 
           Торгівля людьми визнана серйозним злочином на міжнародному рівні
із  надзвичайно  високим  рівнем  зростання  злочинності.  До  групи  ризику,
окрім  жінок  та  дітей,  останнім  часом  активно  потрапляють  і  чоловіки
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працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення
ризику є дуже обмеженою. 
           Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем
в  Україні,  від  якої  не  застраховний  жоден  українець.  Проте,  як  свідчить
практика,  переважно  від  домашнього  насильства  страждають  найбільш
вразливі верстви населення: жінки і діти. Тож одним із завдань Програми є
формування  культури  суспільства  шляхом  здійснення  просвітницької
діяльності.
            Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих  дій
органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади. 

3. Мета Програми
       Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту

населення, яке проживає на території Чупахівської об’єднаної територіальної
громади Охтирського району, підвищення життєвого рівня малозабезпечених
громадян,  інвалідів,  одиноких  пенсіонерів,  осіб,  які  потрапили  в  тривалу
екстремальну  ситуацію  (стихійне  лихо,  пожежа,  катастрофа,  погіршення
стану  здоров’я  та  інше),  воїнів-інтернаціоналістів,  учасників
антитерористичної  операції  та  членів  їхніх родин,  сприяння у задоволенні
соціальних  потреб  сімей,  дітей  та  молоді,  які  перебувають  у  складних
життєвих обставинах.

   Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну  напругу,  позитивно  вплине  на  матеріальний  стан  найбільш
незахищених мешканців району. 

   Реалізація програми також спрямована на забезпечення системної та
комплексної державної політики у сфері сім’ї,  ґендерного інтегрування в усі
сфери життєдіяльності суспільства, протидії торгівлі людьми.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки виконання Програми

       Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2
Програми, є:

 покращення  медичного  та  соціального  обслуговування  осіб  з
інвалідністю та дітей з інвалідністю;

 реалізація права на забезпечення ліками осіб з інвалідністю;
 охоплення  реабілітаційними  послугами  дітей  віком  до  двох  років,

запобігання встановлення їм інвалідності;
 покращення умов для надання освітніх послуг особам з інвалідністю; 
 підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю;
 забезпечення доступності осіб з  інвалідністю до об’єктів громадського

призначення,  транспортної  інфраструктури,   інформації,  зв’язку,  а
також  з  урахуванням  їх  індивідуальних  можливостей,  здібностей  та
інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;
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 створення умов для транспортного обслуговування осіб з інвалідністю;
 підвищення рівня поінформованості  населення про особливі  потреби

осіб  з  інвалідністю,  формування  поваги  до  їх  прав,  особистості  та
гідності;

 повне  охоплення  соціальними  послугами  мешканців  територіальних
громад;

 покращення  соціальної  підтримки  найбільш  вразливих  верств
населення;

 розв‘язання проблем внутрішньо переміщених осіб;
 посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції

та  членів їх сімей;
 соціальна  підтримка  членів  сімей  з  числа  учасників  бойових дій  на

території інших держав;
 підвищення  в  суспільстві  престижу  сім‘ї,  утвердження  пріоритету

сімейних цінностей, відповідальності батьків за здоров‘я та виховання
дітей;

 покращення  соціальної  підтримки  осіб,  постраждалих  внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

          Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально –
вразливі категорії  населення, в тому числі особи з обмеженими фізичними
можливостями, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей,  сім’ї
військовослужбовців, які загинули (померли) під час  виконання обов’язків
військової  служби  в  ході  проведення  антитерористичної  операції,  сім’ї
загиблих учасників  бойових дій  на  територіях  інших держав,  внутрішньо-
переміщені  особи,   особи,  які  укладатимуть  контракт  для  проходження
військової  служби,  особи,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, які проживають на території ОТГ. 
          Фінансування заходів Програми забезпечується за рахунок коштів
бюджету  об’єднаної  територіальної  громади,  в  межах  асигнувань,
передбачених  на  фінансування  галузі  соціального  захисту.  До  виконання
заходів Програми можливе залучення коштів інших джерел, не заборонених
законодавством.
           Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому
законодавством  порядку  залучення  благодійних  внесків  та  гуманітарної
допомоги.
            Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при
формуванні  показників    бюджету  об’єднаної  територіальної  громади,
виходячи з реальних можливостей.

Обсяг  фінансових  ресурсів   бюджету,  необхідних  для  реалізації
програми становить в сумі 212,771 тис. гривень.
Частина  бюджетних коштів  в сумі 96,768 тис. гривень направляється до
Управління соціального захисту населення Охтирської РДА 

Термін виконання Програми: протягом 2019 року.
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5. Перелік завдань Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:
- вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;
- організація надання соціальних послуг;
- матеріальне,  соціально-побутове  забезпечення  осіб  з

інвалідністю;
- соціальна підтримка внутрішньо-переміщених осіб;
- соціальна  підтримка  учасників  антитерористичної  операції  та

членів їх сімей;
- соціальна  підтримка  сімей  загиблих  учасників  бойових  дій  на

територіях інших держав;
- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;
- підвищення  престижу  сім‘ї  та  утвердження  пріоритетності

сімейних цінностей;
- соціальна  підтримка  осіб,  постраждалих  внаслідок

Чорнобильської катастрофи.

Механізм реалізації Програми в частині виплати:

- Надання  матеріальної  допомоги  особам,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи та сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа
постраждалих  внаслідок  аварії  на  ЧАЕС  –  з  нагоди  відзначення  Дня
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
(26 квітня, 14 грудня) ;

- Надання  щомісячної  стипендії  особам,  з  числа  інвалідів  війни  та
учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років (в розмірі 50
грн.) та особам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років (в
розмірі  25  %  прожиткового  мінімуму,  встановленого  для  осіб,  які
втратили  працездатність),  які  постійно  або  фактично  проживають  на
території  району та отримують пенсію в управлінні пенсійного фонду
України Охтирського району; 

- Виплата  компенсації  фізичним особам,  які  надають соціальні  послуги
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року
№ 558 «Про затвердження Порядку призначення та виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

- Встановлення  50%  пільг  на  житлово-комунальні  послуги,  пільг  на
придбання твердого палива готівкою та з  доступу до мережі Інтернет
найбільш  соціально  вразливим  категоріям  осіб  з  інвалідністю,  які
проживають  на  території  Охтирського  району,  які  не  мають  інших
пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок
інших джерел;

- Надання  додаткової  50%  знижки  плати  за  користування  житлово-
комунальними  послугами  або  твердим  паливом  у  межах  норми
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споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання
обов’язків  військової  служби  в  ході  проведення  антитерористичної
операції;

- Надання  50%  знижки  плати  за  користування  житлово-комунальними
послугами  сім’ям  загиблих  учасників  бойових  дій  та  території
республіки Афганістан;

- Забезпечення  твердим  паливом  (дровами)  сімей  учасників
антитерористичної операції;

- Компенсація  збитків  від пільгового  перевезення  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом;

- Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку
(абонементна  плата  за  квартирний  телефон)  окремим  категоріям
громадян, які проживають на території Охтирського району та  які мають
таке  право  відповідно  до  Законів  України  „Про  статус  і  соціальний
захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи”,  „Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту”,  „Про  жертви  нацистських  переслідувань”,  „Про  статус
ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист”, „Про охорону дитинства” з урахуванням положень
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  04.06.2015  №  389  „Про
затвердження  Порядку  надання  пільг  окремим  категоріям  громадян  з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу  сім’ї.

Заходи та потреба в коштах на 2019 рік наведені в додатку 1

                  Очікуваними результатами виконання Програми є:
          посилення  соціального  захисту  та  покращення  матеріального
становища  вразливих  верств  населення  району,   у  тому  числі  осіб  з
інвалідністю та дітей з  інвалідністю, сімей загиблих учасників бойових дій
на  територіях  інших  держав;  членів  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної операції, онкохворих дітей, Почесних донорів,  осіб,  які
уклали контракт для проходження військової служби;
              залучення інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційного  процесу
відповідно до медичних висновків;
              зменшення  соціальної  напруги  та  покращення  взаємодії  з
громадськими  об’єднаннями інвалідів, ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів.

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

          Контроль  за  ходом  виконання  Програми  здійснює  управління
соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації
та Чупахівська селищна рада.
         Селищна рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми
        Управління  соціального  захисту  населення  Охтирської  районної
держаної  адміністрації  узагальнює  надану  інформацію  та  інформує
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Департамент  соціального  захисту  населення  Сумської  обласної  державної
адміністрації  та  постійну  комісію   з  питань  гуманітарної  політики  та
соціального  захисту  Охтирської  районної  ради  -  до  01  лютого  року,
наступного за звітним.

Директор КУ «Центр надання соціальних послуг      
 Чупахівської селищної ради»                                              О.В. Саєнко
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

96



Про затвердження Положення про 
преміювання працівників апарату 
Чупахівської селищної ради та  
виконавчого комітету  і робітників, 
зайнятих їх обслуговуванням

 Керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та відповідно до статті 21 Закону України "Про службу в органах
місцевого  самоврядування»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 268
«Про впорядкування структури та умов  оплати праці  працівників органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови
Кабінету Міністрів України від 24.10.1996 № 1295 «Про умови оплати праці
працівників  органів  місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів»
наказу Міністерства  праці України № 77 від 02.10.1996 року «Про умови
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,  органів  прокуратури,
судів та інших органів»,  керуючись статтею 97 КЗпП України  Чупахівська
селищна рада   ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  Положення  про  преміювання  працівників  апарату
селищної  ради   та   виконавчого  комітету  і  робітників,  зайнятих
обслуговуванням органу місцевого самоврядування  (додається).

2.  Вважати таким, що втратило чинність рішення  селищної ради
від  16.01.2018р.   «Про  затвердження   Положення   про  преміювання
працівників апарату Чупахівської селищної ради  на 2018 рік» .

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря
селищної ради та головного бухгалтера.

Селищний голова                                  О.В.Кужель

Положення
про преміювання працівників апарату Чупахівської селищної

ради та виконавчого  комітету  і робітників , зайнятих
обслуговуванням виконавчого комітету

                   1. Загальні положення
          1.1. Положення про преміювання працівників  Чупахівської  селищної
ради  та  виконавчого  комітету  і  робітників,зайнятих  обслуговуванням
виконавчого комітету (далі  -  Положення)  розроблено відповідно до Закону
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України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  Закону  України  "Про
службу  в  органах  місцевого  самоврядування",  статей  97   КЗпП  України,
постанови Кабінету Міністрів України № 268 «Про впорядкування структури
та  умов   оплати  праці  працівників  органів  виконавчої  влади,  органів
прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України
від  24.10.1996  №  1295  «Про  умови  оплати  праці  працівників  органів
місцевого самоврядування та їх виконавчих органів»   наказу Міністерства
праці України № 77 від 02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників,
зайнятих  обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,  органів  прокуратури,  судів  та
інших органів» з метою заохочення працівників  апарату селищної ради, її
виконавчого  комітету  і  робітників,зайнятих  обслуговуванням  органу
місцевого самоврядування (далі - працівників) за ініціативність, творчість в
роботі,  добросовісне  виконання  посадових  обов’язків  і  завдань  шляхом
урахування їх особистого внеску в загальні  результати роботи.
          1.2  Дія  цього   Положення  поширюється  на  всіх  працівників
Чупахівської селищної ради.
          1.3 Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого
внеску  в  загальні  результати  роботи,  рівня  трудової  та  виконавської
дисципліни,  інтенсивності  праці  за  підсумками  роботи  за  місяць  та
відпрацьованого часу.
          1.4 В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з
нагоди ювілейних,  святкових  дат   та  державних  свят  за   розпорядженням
селищного голови з урахуванням особистого внеску працівникам може бути
виплачена одноразова премія в межах затвердженого  фонду  оплати праці.

      1.5 Відповідно до пп. Д, Ж  п. 2 наказу Міністерства праці України від
02.10.1996 р. N 77 робітникам ( водію, прибиральниці,   кочегару –випалювач
та  ін.),  зайнятим  обслуговуванням  органу  місцевого  самоврядування,
надається  місячна  грошова  премія  залежно  від  їхнього  вкладу  в  кінцеві
результати  роботи  органу  місцевого  самоврядування.  Конкретний  розмір
премії  робітників  граничними  розмірами  не  обмежується  також
встановлюються  доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35
відсотків  годинної  тарифної  ставки  (посадового  окладу)  за  кожну  годину
роботи з 22 до 6 години ранку;
          1.6 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  № 268
посадовим  особам   місцевого  самоврядування  та  службовцям  надається
матеріальна  допомога  для  вирішення  соціально-побутових  питань  та
допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не
перевищує середньомісячної заробітної плати.
          1.7 Відповідно до пп. З п. 2 наказу Міністерства праці України від
02.10.1996 р. N 77 робітникам, зайнятим обслуговуванням органу місцевого
самоврядування,  надається  матеріальна  допомога  у  розмірі
середньомісячного заробітку.
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          1.8 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової
непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації,
в тому числі за кордон.
          1.9 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться
преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли
на пенсію або звільнилися за станом здоров’я.
          1.10 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується
протягом дії дисциплінарного стягнення.

2. Порядок визначення фонду преміювання .
           2.1 Фонд преміювання працівників селищної ради утворюється в
межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів
на  оплату праці.
           2.2  На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в
розмірі  не  менше  10  відсотків  посадових  окладів  та  фактичної  економії
фонду оплати праці.
           2.3. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі апарату
селищної ради.

               3. Показники преміювання та розмір премії
            3.1.  Преміювання працівників селищної  ради,  встановлення їм
надбавок здійснюється селищним головою за поданням начальника відділу
на  підставі  оцінки  та  всебічного  аналізу  виконання  ними  посадових
обов’язків .
            3.2. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії
працівникам враховуються такі показники:
           - своєчасне  та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і
доручень;
          - сумлінне виконання своїх посадових  обов’язків, ініціатива і творчість
у роботі;
          - постійне самовдосконалення , підвищення  професійної кваліфікації.
           3.3 Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх
премії здійснюється  у разі :
           -  неякісного  виконання  розпоряджень та  доручень  керівництва
селищної ради ;
           - несвоєчасного розгляду  пропозицій, заяв , звернень громадян;
           - порушення строків розгляду документації;
           - недобросовісного  виконання посадових обов’язків і завдань.
           3.4  Повне,  або часткове позбавлення премії  проводиться за  той
розрахунковий період,  у якому було здійснено порушення. Якщо допущені
порушення  були  виявлені  у  наступних  періодах,  працівник  може  бути
позбавлений премії повністю або частково у тому періоді, коли про це стало
відомо, але не пізніше шести місяців з моменту вчинення порушення.

4. Порядок преміювання
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         4.1 Головний бухгалтер селищної ради щомісяця до 25 числа розраховує
загальну суму коштів, що спрямовується на преміювання та подає на  розгляд
керівництву селищної ради.
         4.2 Преміювання працівників селищної ради здійснюється на  підставі
розпорядження селищного голови, яке готується на основі доповідної записки
начальнику  відділу  на ім’я селищного голови.
         4.3  У  доповідній  записці  визначається   перелік  працівників  для
преміювання  із  зазначенням  розміру  преміювання  та  працівників,  яких
потрібно позбавити премії із відповідним обґрунтуванням.
         4.4 Розмір щомісячної премії селищному голові  за рішенням селищної
ради.
             Преміювання секретаря  селищної ради, заступника  селищного
голови,  керуючого  справами  (секретаря)  виконавчого  комітету,  старост,
установлення  їм  надбавок,  надання  матеріальної  допомоги  здійснюється  у
межах  затверджених  видатків  на  оплату  праці  за  рішенням   селищного
голови.
          4.5  Виплата  премії  проводиться   щомісячно  у  разі  відсутності
заборгованості  за  обов’язковими платежами у  межах затвердженого фонду
оплати праці.
          4.6  Як виняток, преміювання може буди здійснено за квартал.
          4.7 Премія виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за
другу половину звітного місяця.
          4.8  Конкретний розмір премії граничними розмірами не обмежується
          4.9 Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується розмір
премії, повинно бути повідомлено про це начальником відділу  організаційно
– кадрової  ,  загальної  роботи,  зв’язків   з  громадськістю   та  юридичного
забезпечення.

                            5.Установлення надбавок
5.1 Законодавством визначено, що службовцям апарату селищної ради

можуть  виплачуватися   надбавки  за  високі  досягнення  у  праці  та  за
виконання особливо важливої роботи у розмір до 50  відсотків посадового
окладу з  урахуванням надбавки за  ранг  та   вислугу  років відповідно до
розпорядження селищного голови.

5.2  Надбавка  встановлюється  працівникам  за  умови   сумлінного  та
якісного  виконання  ними  своїх  посадових  обов’язків,  ініціативності  та
відсутності порушень трудової дисципліни.

5.3 У разі  несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи
і  порушення трудової  дисципліни надбавка   за  високі  досягнення  у  праці
скасовується  або  розмір  її  зменшується  у  порядку,  визначеному   для  їх
встановлення.

6. Надання матеріальної допомоги
           6.1  Надання матеріальної допомоги працівникам селищної ради
проводиться за рахунок коштів загального фонду, виділених   на утримання
органу  місцевого  самоврядування  у  розмірі,  що  не  перевищує
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середньомісячної заробітної плати відповідно до розпорядження селищного
голови.
            6.2 Посадовим особам  місцевого самоврядування та службовцям
селищної ради надається:
             - матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у
розмірі,  визначеному  розпорядженням  селищного  голови,  а  селищному
голові,  рішенням селищної ради, але не більше середньомісячної заробітної
плати та при наявності економії кошторисних призначень на оплату праці;
             - допомога для оздоровлення при наданні щорічної основної або
додаткової відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної
плати.
            6.3 В  зв’язку  з виходом  на пенсію, нещасним  випадком, стихійним
лихом, захворюванням ,  смертю  чоловіка,  дружини,  дітей,  батька,  матері
надається  матеріальна  допомога   в  розмірі   середньомісячної   заробітної
плати.
            6.4 У разі виплати працівнику на протязі року матеріальної допомоги в
розмірі меншому за середньомісячний заробіток, за заявою працівника, при
наявності  можливості,  в  кінці  року  йому  може  бути  проведена  доплата
матеріальної  допомоги  в  розмірі  різниці  між  його  середньомісячним
заробітком та виплаченої матеріальної допомоги.

Секретар селищної ради                            М. М. Маслюк 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення  змін   до  структури  
та  штатної чисельності апарату   
Чупахівської селищної ради та 
її виконавчих органів
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            Керуючись п. 5 ч. 1 ст.26, п. 6  ч. 4  ст. 42    Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,    з  метою підвищення ефективності  і
якості роботи апарату управління виконавчих органів Чупахівської селищної
ради , Чупахівська селищна рада   ВИРІШИЛА:

            1.  Внести  зміни  до  структури  і  штатної  чисельності  апарату
Чупахівської селищної  ради та її виконавчих органів, а саме:
вивести посаду  «бухгалтера»  Відділу бухгалтерського  обліку, звітності та
господарської діяльності  в кількості – 1  штатна одиниця.

 ввести   посаду   « провідного   спеціаліста» Відділу бухгалтерського
обліку, звітності та господарської діяльності  в кількості – 1  штатна одиниця.

ввести  посади   «головного   спеціаліста»   -1  штатна  одиниця   та
«економіста»  -1  штатна  одиниця   Відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.
             2. Затвердити структуру  та штатну чисельність апарату  Чупахівської
селищної ради   та  її   виконавчих органів   в новій  редакції   загальною
кількістю 46,5  штатних одиниць  згідно  з додатком.

3.  Вважати  таким, що   втратили  чинність   рішення  13 сесії  VII
скликання  Чупахівської селищної ради  від 07.12.2018 року  «Про внесення
змін  до структури  та штатної чисельності  апарату  Чупахівської селищної
ради  та  її виконавчих органів» .
           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 

Додаток
до рішення 15 сесії 7 скликання  

Чупахівської  селищної ради 
від 12 лютого  2019 р

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату Чупахівської селищної ради

та її виконавчих органів

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність
I. Апарат селищної ради та виконавчого комітету

1 Керівництво селищної ради і виконавчого комітету 6
1.1. Селищний голова 1
1.2. Секретар селищної ради 1
1.3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 1
1.4. Староста 2
1.5 Керуючий справами (секретар)  виконавчого  комітету 1
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2 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської
діяльності

7

2.1. Начальник відділу-головний бухгалтер 1
 2.2. Провідний  спеціаліст 1
2.3 Спеціаліст з обліку 1
2.4. Прибиральниця службових  приміщень 1,5
 2.5. Водій 1
2.6 Кочегар - випалювач 1,5

3. Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з
громадськістю та юридичного забезпечення

3,5

3.1. Начальник відділу 1
3.2. Головний  спеціаліст  - юрисконсульт 1
3.3. Спеціаліст І категорії 1
3.4 Спеціаліст - інспектор праці 0,5

4. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 2
4.1. Начальник відділу 1
4.2. Спеціаліст 1

5. Відділ освіти, молоді та спорту 13.5
5.1. Начальник відділу 1
5.2. Головний спеціаліст 2
5.3. Головний бухгалтер 1
5.4. Бухгалтер 2
5.5. Спеціаліст господарської групи 1
5.6 Економіст 1
5.7 Водій  0,5

Методичний  кабінет
5.8 Завідувач  методичного  кабінету 1
5.9 Методист методичного кабінету 1
5.10 Методист  психологічної служби 0,5

Центр  дитячої та  юнацької творчості

5.12 Директор 1
5.13 Керівник групи 1,5

6 Відділ культури та  туризму 2
6.1. Начальник відділу 1
6.2 Головний бухгалтер 1

7. Відділ фінансів 4
7.1. Начальник відділу  1
7.2. Головний спеціаліст 1
7.3. Провідний спеціаліст 1
7.4. Спеціаліст 1

8. Відділ економічного розвитку, інвестицій, регуляторної
діяльності, земельних відносин та екології

3

8.1. Начальник відділу 1
 8.2. Головний спеціаліст 1
8.3 Спеціаліст землевпорядник 1

9. Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг 5,5
9.1 Начальник відділу 1
9.2 Старший інспектор 1
9.3 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 2
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9.4 Секретар  керівника 1

9.5 Архіваріус 0,5

Всього: 46,5

Секретар селищної ради                              М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про закріплення на праві господарського
відання за комунальним підприємством 
 «Добробут» майна, що належить до комунальної
 власності об’єднаної територіальної громади

104



 Чупахівської селищної ради

                Керуючись  п. 51  ч. 1 ст. 26,частини п’ятої статті 60 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  в  зв’язку  з  виробничою
необхідністю, селищна рада  ВИРІШИЛА:

           1.  Закріпити  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  "Добробут"  майно,що  належить  до  комунальної  власності
обєднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради та знаходиться
на балансі Чупахівської селищної ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.
(Трактор КИЙ, відвал  снігоприбиральний)
           2. Надати право комунальному підприємству "Добробут" Чупахівської
селищної ради:
           2.1.  Здійснювати контроль за збереженням та використанням за
цільовим призначенням майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.
            3. Чупахівській селищній раді спільно з комунальним підприємством
«Добробут»  Чупахівської  селищної  ради"  здійснити  організаційно-правові
заходи щодо виконання цього рішення.
            4. Надати дозвіл голові селищної ради Кужелю О.В.на заключення
договору з КП»Добробут».
            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                   О.В. Кужель 

Майно, що закріплюється на праві
господарського відання за

комунальним підприємством "Добробут", належить до комунальної
власності обєднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради

та передається на баланс КП»Добробут»

                                  

Найменування 
майна та його 
технічні 
характеристик
и

Рік випуску
Інвентарний

номер 

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Кількість

Трактор КИЙ 14102 12 . 2018 10150075 548000,00 1
       Відвал 12. 2018 1014 28000,00 1
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снігоприб.ВУМ2,5м

       

 

Секретар селищної ради                            М. М.
Маслюк 

                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

106



Про використання службового  
легкового автомобіля Чупахівської 
селищної ради у 2019 році

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003
року  №  848  «Про  впорядкування  використання  легкових  автомобілів
бюджетними установами та організаціями», селищна рада  ВИРІШИЛА: 

           1.Надати дозвіл на користування службовим легковим  автомобілем
працівникам апарату Чупахівської селищної ради для здійснення  службових
повноважень.
           2. Надати дозвіл на користування службовим легковим  автомобілем
працівникам  апарату  Чупахівської  селищної  ради  для  здійснення
повноважень  у  вихідні  та  святкові  дні,  а  також  відрядження  легкового
автомобіля за межі області, що перевищує 200 км для поїздок, пов’язаних ії
службовою необхідністю.
          3.  Встановити  помісячний  ліміт  на  використання  пального  для
службового легкового автомобіля Сенс-DEO, номерний знак ВМ 0537 АА-
200 літрів.
           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
селищної ради М.М.Маслюка та головного бухгалтера Чуб Н.В.

Селищний голова О. В. Кужель 

                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження Методики розрахунку 
плати за оренду майна, що знаходиться в 
комунальній власності територіальної 
громади Чупахівської селищної ради
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         В зв’язку з утворенням об’єднаної територіальної громади та з метою
більш  ефективного  використання  та  збереження  об’єктів  комунальної
власності,  у  відповідності  до  Закону  України  «Про  оренду  державного  та
комунального майна»,Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р.
№786  «Про  методику  розрахунку  орендної  плати  за  державне
майно»,керуючись  п.31  ст.26,п.5  ст.60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  виникла  необхідність  затвердити  методику
розрахунку на оренду майна  селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Методику розрахунку за оренду майна,що знаходиться в
комунальній власності Чупахівської територіальної громади.(Додаток 1).

2. Ввести  в  дію Методику  розрахунку  з  моменту  набрання  чинності
даного рішення.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
Чупахівської  селищної  ради  та  постійну  комісію  селищної  ради  з  питань
житлово-комунального господарства.

Селищний голова                                   О.В.Кужель

Додаток №1

 

М Е Т О Д И КА
розрахунку і порядок використання плати за оренду майна,

що знаходиться у комунальній власності  територіальної громади
Чупахівської селищної ради

                1.  Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду
комунального  майна  територіальної  громади  Чупахівської  селищної  ради
розроблено  відповідно  до  закону  України  „Про  оренду  державного  та
комунального майна” з метою створення єдиного організаційно-економічного
механізму  справляння  плати  за  оренду  цілісних  майнових  комплексів,  їх
структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та
окремого  індивідуально  визначеного  майна  підприємств,  організацій,  що
знаходяться   у комунальній власності  територіальної громади Чупахівської
селищної ради.
 
                 2.  Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між
орендодавцем та орендарем.
 У  разі  визначення  орендаря  на  конкурсних  засадах  орендна  плата,
розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може
бути збільшено за результатами такого визначення.
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Якщо  майно  орендується  бюджетними  організаціями,  орендна  плата
вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
 
                 3.   Орендна плата є платежем, який вносить орендар орендодавцеві
незалежно від наслідків господарської діяльності. 
До  плати  за  оренду  індивідуально  визначеного  майна  не  включаються
витрати  на  утримання  орендованого  майна  та  плата  за  послуги  ,  які
відповідно  до  укладених  угод  зобов’язуються  надавати  орендарю
підприємство,  організація,  господарське  товариство,  на  балансі  яких
перебуває це майно.
 
                  4.  У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна
плата, розрахована за цією методикою, застосовується як стартова, а її розмір
може бути збільшено за результатами такого визначення. 
     Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
визначається   розмір  річної  орендної  плати.  На  основі  розміру  річної
орендної  плати  встановлюється  розмір  орендної  плати  за  перший  місяць
оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної
плати за перший місяць оренди.
 
У разі  коли термін оренди менший чи  більший за  одну  добу  або за  один
місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова.
 
          5.  Розмір  річної  орендної  плати  за  цілісні  майнові  комплекси
підприємств визначається за формулою:

Опл          =            (Воз + Внм) х Сор.ц,
100

 де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Воз - вартість основних засобів 
за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, гривень; Внм - вартість 
нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об'єкта оренди, 
гривень; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових 
комплексів підприємств, визначена згідно з додатком 1.1.
         6.  Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально
визначеного  майна  (крім  нерухомого  майна)  встановлюється  за  згодою
сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли
орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш 7 відсотки вартості
орендованого  майна.  Орендодавець  може  здійснювати  незалежну  оцінку
майна, що передається в оренду.
 
            7.  У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна
фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті  8 цієї Методики)
розмір річної орендної плати визначається за формулою :
 

Опл = Вп х Сор, де
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Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної
оцінки, грн.;
Сор – орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.
 
Якщо орендоване нежитлове приміщення є  частиною будівлі (споруди),  то
оцінка  вартості  цього  приміщення  проводиться  безпосередньо  або
опосередковано  з  урахуванням  вартості  будівлі  (споруди)  в  цілому  за
формулою :
 

Вп = Вб : Пб х Пп., де
 
Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди),
грн.;
Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень,
якщо  вони  не  експлуатуються  орендарем),  визначена  шляхом  проведення
незалежної оцінки, грн;
Пп – площа орендованого приміщення, кв.м;
Пб –  площа будівлі  (споруди)  в  цілому (без  площі  підвальних приміщень,
якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м;

       8.  Розмір  річної  орендної  плати  за  оренду  нерухомого  майна
бюджетними організаціями, комунальними підприємствами, державними та
комунальними  закладами  охорони  здоров'я,  музеями,  які  утримуються  за
рахунок  державного  та  місцевих  бюджетів,  національними  художніми
колективами  та  концертними  організаціями,  яким  надається  фінансова
підтримка з бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями,
редакціями  державних  і  комунальних  періодичних  видань  та  періодичних
видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними
установами,  навчальними  закладами,  трудовими  і  журналістськими
колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством
Червоного  Хреста  України  та  його  місцевими  організаціями,  асоціаціями
органів  місцевого  самоврядування  із  всеукраїнським  статусом  а  також
інвалідами  з  метою  використання  під  гаражі  для  спеціальних  засобів
пересування становить 1 гривню.  
Орендна  плата  у  розмірі,  встановленому  згідно  з  абзацом  першим  цього
пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення
засобів масової інформації:
·    рекламного та еротичного характеру;
·    заснованих  в  Україні  міжнародними  організаціями  або  за  участю
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;
·    в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали
зарубіжних засобів масової інформації;
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·     заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності
яких  належить  виробництво  та  постачання  паперу,  поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення.
             У  разі  укладення  міжурядових угод  розмір  плати  за  оренду
нерухомого  майна  підприємства  із  забезпечення  функціонування
дипломатичних представництв  та  консульських  установ  іноземних держав,
представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного
управління справами встановлюється на умовах взаємності.
 9.      Розмір  місячної  орендної  плати  за  перший  місяць  після  укладання
договору  оренди  чи  перегляду  розміру  орендної  плати  розраховується  за
формулою:
                        Опл
Опл.міс. = _________ х Іп.р. х Ім., де
                          12
Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн..;
Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі нерухомого
майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладання договору
оренди або перегляду розміру орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди.
 
            10. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається
шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць
на індекс інфляції за поточний місяць.
             11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
             12. Суми  орендної  плати,  зайво  перераховані  орендарем,
зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в
14-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
 
           
  

Секретар селищної ради                            М. М. Маслюк 
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ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств

 Найменування Орендна
ставка у

відсотках до
вартості майна

Цілісні майнові комплекси підприємств:  

- тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної 
промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

- з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та 
виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної 
діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного 
та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та 
проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної 
промисловості

20

- електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, 
чорної металургії, зв'язку, швейної та текстильної промисловості, 
ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва 
транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та 
устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення 

16
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матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та 
пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, 
целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування 
неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового 
обслуговування

- сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної
та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що 
виробляють виноробну продукцію), металообробки, освіти, науки та 
охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з 
виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти 10

Секретар селищної ради                            М. М. Маслюк 

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого комунального майна

 Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
призначенням

Орендна
ставка у

відсотках до
вартості майна

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну 
валюти

45

3. Розміщення : 30

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 
маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

- ресторанів з нічним режимом роботи

- торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з 
дорогоцінних металів та дорогоцінного каменя, антикваріату, зброї

- офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги 
рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів 
телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

4. Розміщення : 25

- виробників реклами

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, 
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тренажерних залів

- торговельних об’єктів з продажу автомобілів

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

- аптеки, що реалізують готові ліки

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25

6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську 
та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з 
ремонту об’єктів нерухомості

21

8. Розміщення : 20

- клірингових установ

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів

- майстерень з ремонту ювелірних виробів

- ресторанів

- приватних закладів охорони здоров’я

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і 
провадять господарську діяльність з медичної практики

- розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, 
бухгалтерського обліку та оподаткування

- редакцій засобів масової інформації :

  рекламного та еротичного характеру

  тих, що засновані на Україні міжнародними організаціями або за участю 
юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

  тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять 
матеріали іноземних засобів масової інформації

  тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів 
діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного 
обладнання, технічних засобів мовлення

9. Розміщення : 18

- крамниць-складів, магазинів-складів

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

- торговельних об’єктів з продажу:

  непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
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  промислових товарів, що були у використанні

  автотоварів

  відео- та аудіопродукції

 10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких 
спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

5

11. Розміщення: 15

- суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом 
грошей

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж 
товарів підакцизної групи

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації 
шлюбних знайомств та весіль

- офісних приміщень

- антен

- суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування 
квітів, грибів

12. Розміщення : 13

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених 
централізовано для споживання в інших місцях

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх 
тварин

13. Розміщення : 12

- складів

- суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і 
надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових 
відправлень (кур’єрська служба)

- стоянок для автомобілів

14. Розміщення : 10

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе

- ветеринарних аптек

- рибних господарств

- приватних навчальних закладів

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
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- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 
іноземними мовами

- суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

- видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої 
продукції, що друкуються іноземними мовами

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 
Методики та пункті 8 цього додатка

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі 
товари

9

17. Розміщення : 8

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів 
підакцизної групи

- аптек, що реалізують готові ліки

- торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

18. Розміщення : 7

- торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів  

- фотоательє

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, 
виробленої в Україні

7

20. Розміщення : 6

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

- фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

- об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання 
послуг поштового зв’язку

- суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та 
доставки (вручення) поштових відправлень

- хімчисток

- майстерень з ремонту електропобутових товарів

- торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції  та 
канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для 
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навчальних закладів

21. Розміщення : 5

- перукарень

- державних закладів охорони здоров”я, що частково фінансуються з 
державного бюджету, та закладів охорони здоров”я , що фінансуються з 
місцевого бюджету  

- оздоровчих закладів для дітей та молоді

- санаторно-курортних закладів для дітей

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з 
державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з 
місцевого бюджету

- майстерень з ремонту одягу

- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих 
українською мовою

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів
за житлово-комунальні послуги

22. Розміщення : 4

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальних закладах та військових частинах

- громадських вбиралень

- камер схову

- майстерень з ремонту взуття

- майстерень з ремонту годинників

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої 
продукції, що видаються українською мовою

23. Розміщення : 3

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за 
рецептами

- суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш 
як 50 кв.метрів

- органів місцевого самоврядування

- науково-дослідних установ, крім бюджетних

24. Розміщення : 2

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
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- організацій, що надають послуги з нагляду за особами фізичними чи 
розумовими вадами   

- бібліотек, архівів, музеїв

- лазень, пралень загального користування

- дитячих молочних кухонь

- торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових 
категорій громадян

25. Розміщення : 1

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних 
дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного 
перебування громадян похилого віку та інвалідів

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім 
оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних 
закладів

26. Розміщення транспортних підприємств з:  

- перевезення пасажирів 15

- перевезення вантажів 18

27. Розміщення кінозалів 6

28. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних 
організацій на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності і становить:

 

- не більш як 50 кв. метрів 1

- понад 50 кв. метрів 2

29. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності і 
становить :

 

- не більш як 100 кв. метрів 1

- для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7

29.1. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий 
склад міського електротранспорту

5

29.2. Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового 
парку, що реалізують проекти наукового парку

10

29.3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій 
в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована 
міжурядовими угодами)

6

30. Інше використання нерухомого майна 15
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31. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі 
майстерні), що не використовується для провадження підприємницької 
діяльності і становить:

 

- не більш як 50 кв. метрів 1

- для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

           

Секретар селищної ради                            М. М. Маслюк 
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження 
річного звіту за 2018 року

       Керуючись статтею 28 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  відповідно  до  Регламенту  Чупахівської  селищної  ради  та
заслухавши  звіт  в.о.  начальника  фінансового  відділу  Л.О.Діброви  про
виконання річного бюджету за 2018 рік селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік.
( Додається)

                Селищний голова                             О.В. Кужель

Звіт про виконання річного бюджету за 2018 рік
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Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за 2018 рік

Код
бюджетної

класифікації
Найменування платежу

План на
2018 рік

Надійшло за
2018 рік

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 7978053,00 8063259,17

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

4158470,00 4506932,08

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4158470,00 4506932,08

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

21337567,00 2712290,42

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

1968870,00 1762639,91

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

52033,00 32001,75

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

11550,00 29491,15

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

11550,00 29491,15
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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)

11550,00 29491,15

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 40000,00 50208,37

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

40000,00 50208,37

18000000 Місцеві податки 3768033,00 3476627,47

18010000 Податок на майно 1250183,00 860883,18

18010100

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

0,00 200,88

18010200

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

0,00 1582,64

18010300

Податок на нерухоме майно,

земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості

15700,00 15678,56

18010400

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

12000,00 9648,69

122



18010500 Земельний податок з юридичних осіб 38920,00 36132,30

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1040113,00 663839,50

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 76730,00 64256,42

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 66720,00 69544,19

18050000 Єдиний податок 2517850,00 2615744,29

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0,00 21084,62

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 665550,00 657986,07

18050500

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

1852300,00 1936673,60 

20000000 Неподаткові надходження 21500,00 34257,02

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

21500,00 12584,15

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 11800,00 6197,75

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг

6700,00 4571,55

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

5100,00 1626,20
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22090000 Державне мито 9700,00 6386,40

22090100

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

9700,00 6386,40

40000000 Офіційні трансферти 19455813,88 19416953,51

41000000 Від органів державного управління 19455813,88 19416953,51

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2281300,00 2281300,00

41020100 Базова дотація 2281300,00 2281300,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам

12402100,00 12388598,00

41033200
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об»єднаних територіальних громад

1254200,00 1240698,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

4825500,00 4825500,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

3602400,00 3602400,00

41034500

Субвенція з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій між місцевими бюджетами 
за об’єктами (заходами).

2720000,00 2720000,00
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41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

3999000,00 3999000,00

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

3999000,00 3999000,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

773413,88 773413,88

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного року.

342546,88 342546,88

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» за 
рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

83007,00 83007,00

41052000

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

49200,00 49717,63

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 298660,00 273784,00

Всього без урахування трансфертів 7999553,00 8097516,09

Всього 27455366,88 27514469,60

     Станом на 01.01.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 422606.59 грн.
     Станом на 01.01.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 800153,81 грн.
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 Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
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за 2018 рік

Код Назва видатків за функціональною структурою

Затверджено
видатків на

2018 рік

Касові
видатки
2018 р

01 Чупахівська селищна рада 8241239,73 7893457,10

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

2453790,00 2361814,30

.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

2453790,00 2361814,30

2111 Заробітна плата 1739197,00 1732883,63

2120 Нарахування на оплату праці 397918,00 381126,04

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 144500,00 140753,56

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 36142,00 35968,59

2273 Оплата електроенергії 17543,00 14638,56

116000,00

2274 Оплата природного газу 53971,17

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

1290,00 1290,00
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2800 Інші поточні видатки 1200,00 1182,75

2111
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

2287178,00 2282312,93

0112111
Конунальне некомерційне підприємство "Центр 
надання первинної медико-санітарної допомоги" 
Чупахівської селищної ради

2287178,00 2282312,93

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

1045502,58 1045502,58

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

1241675,42 1236810,35

2112
Первинна медична допомога населенню, що 
надається фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами

103597,00 103595,85

0112112
Первинна медична допомога населенню, що 
надається фельдшерськими, фельдшерсько-
акушерськими пунктами

103597,00
103595,85

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

103597,00 103595,85

2113
Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 
(відділеннями)

385424,00 385420,50

0112113 Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними закладами 

385424,00 385420,50
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(відділеннями)

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

385424,00 385420,50

2146
Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

49200,00 48717,63

0112146
Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань

49200,00 48717,63

2730 Інші виплати населенню 49200,00 48717,63

3241
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

1146279,00 1146279,00

0113241
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

1146279,00 1146279,00

2111 Заробітна плата 916330,00 916330,00

2120 Нарахування на оплату праці 206105,00 206105,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 16344,00 16344,00

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2000,00 2000,00

2230 Продукти харчування 2000,00 2000,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2700,00 2700,00

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 800,00 800,00
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програм, не віднесені до заходів розвитку

2800 Інші поточні видатки 0,00 0,00

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6000,00 2000,00

0113242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

6000,00 2000,00

2730 Інші виплати населенню 6000,00 2000,00

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 220088,00 208835,61

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 220088,00 208835,61

2111 Заробітна плата 163919,00 162674,24

2120 Нарахування на оплату праці 41414,00 41414,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2849,00 2442,79

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5940,00 2304,58

2273 Оплата електроенергії 5966,00 0,00

4060
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

925465,00 849391,55

0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

925465,00 849391,55
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клубних закладів

2111 Заробітна плата 461567,00 44344136

2120 Нарахування на оплату праці 123825,00 117945,12

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 262000,00 242864,63

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 17253,00 10820,44

2273 Оплата електроенергії 34320,00 34320,00

2275 Оплата інших енергоносіїв 25000,00 0,00

2800 Інші поточні видатки 1500,00 0,00

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

34000,00 30372,98

0116013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

34000,00 30372,98

2273 Оплата електроенергії 27000,00 26459,31

2800 Інші поточні видатки 7000,00 3913,67

6030
Організація благоустрою населених пунктів 340149,73 315911,39

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 340179,73 315911,39
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2111 Заробітна плата 0,00 0,00

2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 105582,00 95416,49

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 171567,73 161274,16

2273 Оплата електроенергії 63000,00 59220,74

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

290069,00 158805,36

0117461
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

290069,00 158805,36

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 175100,00 108837,32

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

114969,00 49968,04

06
Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради

11065674,00 10958167,63

0160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

263300,00 260747,49

0610160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

263300,00 260747,49
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2111 Заробітна плата 213700,00 213700,00

2120 Нарахування на оплату праці 48100,00 46547,49

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 500,00 500,00

2250 Видатки на відрядження 1000,00 0,00

1010 Надання дошкільної освіти 1546943,00 1500747,18

0611010 Надання дошкільної освіти 1546943,00 1500747,18

2111 Заробітна плата 886402,00 886402,00

2120 Нарахування на оплату праці 205361,00 205361,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 27700,00 27699,92

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 800,00 799,68

2230 Продукти харчування 130972,00 104011,40

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29748,00 18810,69

2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1065,00 316,98

2273 Оплата електроенергії 53690,00 50028,58
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2274 Оплата природного газу 197955,00 195076,51

2800 Інші поточні видатки 13250,00 12240,42

1020

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

8665684,77 8608185,25

0611020

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

8665684,77 8608185,25

2111 Заробітна плата 5722620,00 5711950,56

2120 Нарахування на оплату праці 1284643,00 1284643,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 386844,00 386137,99

2220 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 3000,00 3000,00

2230 Продукти харчування 268526,00 259119,40

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 100437,00 94114,28

2250 Видатки на відрядження 9300,00 9205,10

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 15655,00 10726,60

2273 Оплата електроенергії 128300,00 118776,31
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2274 Оплата природного газу 622685,00 612323,52

2275 Оплата інших енергоносіїв 92500,00 92500,00

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

1700,00 920,00

2730 Інші виплати населенню 2000,00 0,00

2800 Інші поточні видатки 27474,77 24768,49

1090
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

50500,00 50247,28

0611090
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

50500,00 50247,28

2111 Заробітна плата 21000,00 20747,28

2120 Нарахування на оплату праці 4500,00 4500,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25000,00 25000,00

1150
Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів

105200,00 105003,49

0611150
Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів

105200,00 105003,49
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2111 Заробітна плата 78000,00 77803,49

2120 Нарахування на оплату праці 17200,00 17200,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 10000,00

1161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

337612,00 337601,71

0611161
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

337612,00 337601,71

2111 Заробітна плата 237532,00 237532,00

2120 Нарахування на оплату праці 54730,00 54730,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17650,00 17650,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 26400,00 26399,71

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

1300,00 1290,00

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

49234,23 48453,23

0613140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

49234,23 48453,23
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2230 Продукти харчування 25095,23 25095,23

2730 Інші виплати населенню 24139,00 23340,00

5052

Фінансова підтримка регіональних осередків 
всеукраїнських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості у здійсненні 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону.

7200.00 7200,00

0615052

Фінансова підтримка регіональних осередків 
всеукраїнських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості у здійсненні 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону.

7200,00
7200,00

2610

Субвенція та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) Фінансова підтримка 
регіональних осередків всеукраїнських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

7200,00 7200,00

5061

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

40000,00 40000,00

0615061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного
здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення 
регіону.

40000,00 40000,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 40000,00 40000,00

37 Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради 3390646,92 3349250,94
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0160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

510349,00 510139,50

3710160
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

510349,00 510139,50

2111 Заробітна плата 378462,00 378414,14

2120 Нарахування на оплату праці 94937,00 94900,25

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 32600,00 32505,40

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 4350,00 4319,71

9410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної субвенції

2499300,00 2499300,00

3719410
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної субвенції

2499300,00 2499300,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів

2499300,00 2499300,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 365997,92 324811,44

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 365997,92 324811,92

2620
Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів 365997,92 324811,92
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9800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів.

15000,00 15000,00

3719880
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів.

15000,00 15000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів

1500,00 15000,00

Усього 22697560,65 22200875,67

 Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  коштів вільного 
залишку селищного бюджету
Чупахівської селищної ради 

           На підставі офіційного висновку фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  обсяг  вільного  залишку  бюджетних  коштів  селищного
бюджету на 1 січня 2019 року селищна рада  ВИРІШИЛА:

      1.  Затвердити  обсяг  вільного  залишку  загального  фонду  селищного
бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2019 року у сумі  3 515 153
грн., в тому числі:
      1.1. Залишок по субвенції з державного бюджету на здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій між місцевими
бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 2 720 000 грн.;
      1.2. Власних коштів в сумі 795 153 грн.
      2. Затвердити обсяг вільного залишку спеціального фонду селищного
бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2019 року у сумі 25 882,78
грн. 78 коп. в тому числі:
      2.1. Залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва спеціального фонду селищного бюджету у
сумі 6 559,05 грн. 05 коп.;
      2.2. Екологічний податок в сумі 19 323,73 грн. 73 коп. 
      3. Підставою для спрямування коштів вільного залишку на здійснення
видатків є рішення Чупахівської селищної ради.
     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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про виділення коштів 
з вільного залишку 

           На  підставі  Бюджетного  кодексу  України,  Податкового  кодексу
України,  інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту  23
частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні»,
на  підставі  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

           1.  Виділити кошти з вільного залишку коштів бюджету ОТГ по
загальному фонду , який склався на 01.01.2019 року, коштів в сумі 412 000
грн.,  та  направити  на  видатки  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  10  000  грн.,  та  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  в  сумі  10 000  грн., 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»  в  сумі  76 901  грн.,  на  КЕКВ  3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 75
000  грн.,  на  КЕКВ  2274  «Оплата  природного  газу»  1  901  грн.,  КВКБМС
0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  клубів,
центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів» по  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10 000 грн., ТКВКБМС 0116030
«Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім  комунальних)»  в  сумі  300 000  грн., ТКВКБМС  011211  «Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медичної
(медико-санітарної)  допомоги»  по  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 10 000 грн.
             2. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному
фонду,  який  склався  на  01.01.2019  року,  кошти  субвенції  з  державного
бюджету  на  здійснення  заходів  щодо  соціально  -  економічного  розвитку
окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі
2 720  000  грн.,  та  направити  на  видатки  спеціального  фонду  бюджету
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розвитку  по  ТПКВКМБ  06117363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в
рамках  здійснення  заходів  щодо соціально-економічного розвитку  окремих
територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі 1 361 000
грн.,  КЕКВ  3142  «Реконструкція  та  реставрація  інших  об’єктів»  в  сумі  1
359 000,00 грн.
               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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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»

Відповідно  до  пункту  24  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статті 10, 12, 268 Податкового кодексу України та
з метою приведення даного рішення у відповідність з чинним законодавством
України селищна рада, ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  в  рішення  8  сесії  сього  скликання  Чупахівської
селищної ради від 22.06.2018 року « Про Встановлення туристичного збору
на території Чупахівської селищної ради  на 2019 рік», а саме: 
            Пункт 2 викласти у новій редакції:
    «2. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення
особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту
268.5 Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього
туризму  та  3  відсотків  -  для  в’їзного  туризму  від  розміру  мінімальної
заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного  (податкового)
року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.»
           Пункт 3 викласти у новій редакції, а саме:
    «3.  Базою  справляння  збору  є  загальна  кількість  діб  тимчасового
розміщення у місцях проживання (ночівлі),  визначених підпунктом 268.5.1
пункту 268.5 Податкового кодексу України.
До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові
послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни),
телефонні  рахунки,  оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів  на  в’їзд
(віз),  обов’язкове  страхування,  витрати  на  усний та  письмовий переклади,
інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.»
          В пункт 4 внести доповнення, а саме:
«Платники  збору  сплачують  суму  збору  авансовим  внеском  перед
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам,
які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору.»
Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.
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          2.  В іншій частині рішення 8 сесії  сього скликання Чупахівської
селищної ради від 22.06.2018 року «Про Встановлення туристичного збору на
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік» залишити без змін.
           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

                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
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Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       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
нормативно-правових  актів,  відповідно  до пункту  23 частини и1 статті  26
Закону України «Про місцеве самоврядування», Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
     ТКВКБМС 0113160 «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» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в
сумі 61 300 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 500
грн.
     ТКВКБМС 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і
праці,  військової  служби,  органів  внутрішніх  справ  та  громадян,  які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)  на  оплату  житлово-
комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2707 грн.
    ТКВКБМС 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та
праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15 600 грн.
    ТКВКБМС 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати
послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5 411 грн.
    ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 11 250 грн. та
направити  на  видатки  по ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого
бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» в сумі 96 768 грн.
     2. Передати Охтирському районному бюджету міжбюджетний трансферт у
вигляді іншої субвенції по загальному фонду для соціального захисту жителів
Чупахівської об’єднаної територіальної громади в сумі 96 768 грн.
     3.  Селищному  голові  Кужелю  О.В.  укласти  відповідний  договір  з
Охтирською районною радою для передачі субвенції.
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    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
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Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про передачу медичної субвенції
з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

           Згідно п. 17 ч.1. ст..43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» п.3 ч.1. ст.89 та ст.103-4 Бюджетного кодексу України та звернення
відділу охорони здоров’я  Охтирської  міської ради Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

            1. Передати кошти медичної субвенції на вторинну ланку медичної
допомоги до бюджету міста Охтирка у вигляді міжбюджетного трансферу в
сумі 2 708 600,00 грн.
             2. Селищному голові укласти відповідні договори про передачу
субвенції на вторинну медичну допомогу з Охтирською міською радою.
              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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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»

     Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, керуючись статтями
26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
заяву  фізичної  особи  –  підприємця  Волошина  Руслана  Олександровича,
враховуючи зміни внесені до земельної документації  згідно наказу №   548
від  23.07.2010  року  «Про  затвердження  Класифікації  видів  цільового
призначення земель», селищна рада  ВИРІШИЛА:

         1. Внести  зміни 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», а саме:
         у пункті 1 після слів «кадастровий номер 5920355500:02:001:3009»,
зазначити  наступне  :  категорія  земель  –  землі  житлової  та  громадської
забудови,  цільове  призначення  земельної  ділянки  –  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ 03.07).
         2. Встановити річний розмір орендної плати за користування земельною
ділянкою на правах оренди в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки.

3.  Здійснити реєстрацію додаткової угоди з урахуванням змін.
4.  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 

Додаткова угода
про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки

укладеного 01 липня 2008 року,
зареєстрованого у Охтирському районному реєстраційному відділі Сумської

регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру»
при Держкомземі України 10 вересня 2008 року за № 040861502130
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 смт. Чупахівка                                                                         «_____» _____________ 2019 р.

        Орендодавець Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області в
особі  селищного  голови  Кужеля  Олександра  Володимировича,  який  діє  на  підставі
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  одного  боку,  та  орендар
фізична  особа-підприємець  Волошин  Руслан  Олександрович,  реєстраційний  номер
облікової картки платника податків 2526600092, з другого боку, відповідно до рішення 9
сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області від 12
лютого 2019 року «Про поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться за
адресою смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська, 2» та згідно статті 33 Закону України  «Про
оренду землі» за згодою сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: 
              1. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок) від
01 липня 2008 року, укладеного між Чупахівською селищною радою Охтирського району
Сумської  області  та  фізичною  особою  –  підприємцем  Волошиним  Русланом
Олександровичем,  зареєстрованого  у  Охтирському  районному  реєстраційному  відділі
Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  Державного  земельного  кадастру»  при
Держкомземі України 10 вересня 2008 року за № 040861502130, площею 0,0275 га ,слова 
« для розміщення та обслуговування магазину» замінити словами « для будівництва та
обслуговування  будівель  торгівлі  (код  КВЦПЗ  03.07)»,  категорія:  землі  житлової  та
громадської  забудови,  кадастровий  номер  5920355500:02:001:3009,  за  адресою:  вул.
Воздвиженська (колишня вул. Леніна), 2, смт. Чупахівка, Охтирського району.   
            2. Внести до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок) від 01 липня
2008 року, укладеного між Чупахівською селищною радою Охтирського району Сумської
області  та  фізичною  особою  –  підприємцем  Волошиним  Русланом  Олександровичем,
зареєстрованого у Охтирському районному реєстраційному відділі Сумської регіональної
філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при Держкомземі України 10 вересня
2008 року за № 040861502130, такі зміни та доповнення:
         2.1. пункт 5 розділу «Об’єкт оренди» договору оренди викласти в новій редакції, а
саме: 
слова « Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) площею 0,0275
га (категорія: землі житлової та громадської  забудови   ) станом на 2018 рік становить
111405  грн.  88 коп.  (сто  одинадцять тисяч чотириста  п’ять гривень 88 копійок)  згідно
«Витягу із  технічної  документації  про  нормативну грошову оцінку земельної  ділянки»
виданого  Головним  управлінням  Держгеокадастру   у  Сумській  області  відділ  в
Охтирському районі», замінити словами: 
« Нормативна грошова оцінка земельної ділянки  (земельних ділянок) площею 0,0275 га
(категорія:  землі  житлової  та  громадської   забудови) становить  92838  грн.23  коп.
(дев’яносто дві тисячі вісімсот тридцять вісім гривень 23 коп.)».
        2.2. Пункт 8 розділу «Строк дії договору» викласти в наступній редакції:
«8. Договір поновлено строком на 25 (двадцять п’ять) років.
       2.3 пункти 9, 11, 13  розділу «Орендна плата» договору оренди викласти в наступній
редакції: 
        «9. Орендна плата сплачується "Орендарем" виключно у грошовій формі та розмірі
семи відсотків від нормативної  грошової  оцінки земельної ділянки, що становить 6498
грн. 68 коп.  (шість тисяч чотириста дев’яносто вісім гривень 68 копійок) замість 7798 грн.
41 коп. (сім тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 41 копійок) вказаних раніше, щорічно, з
урахуванням коефіцієнту індексації грошової оцінки землі.»
       11. Орендна плата вноситься у строки встановлені пунктом 287.3 статті 287 Розділу
ХІІІ Податкового Кодексу України на розрахунковий рахунок Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області. Зміна отримувача орендної плати та його 
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банківських реквізитів може здійснюватися Орендодавцем в односторонньому порядку і
не потребує внесення змін до цього договору. Орендар бере на себе обов’язок уточнення
зміни отримувача орендної плати та його банківських реквізитів. 
       13. Розмір орендної плати переглядається щороку   у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни  граничних  розмірів  орендної  плати,  визначених  Податковим кодексом України  ,
підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено
документами;
зміни  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  державної  та  комунальної
власності; 
в інших випадках, передбачених законодавством.
        3. Всі інші умови вищевказаного договору не зачеплені даною угодою, залишаються
незмінними.
       4. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди земельної ділянки
укладеного 01 липня 2008 року  між Чупахівською селищною радою Охтирського району
Сумської  області  та  фізичною  особою  –  підприємцем  Волошиним  Русланом
Олександровичем,  зареєстрованого  у  Охтирському  районному  реєстраційному  відділі
Сумської  регіональної  філії  ДП  «Центр  Державного  земельного  кадастру»  при
Держкомземі України 10 вересня 2008 року за № 040861502130.
Додаткова угода  укладена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один
з  яких  знаходиться  в  орендодавця,  другий  –  в  орендаря,  третій  –  в  установі,  в  якій
проведено державну реєстрацію.
 Невід'ємними частинами додаткової угоди є:
- рішення 9 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області від 26 липня 2018 року «Про поновлення договору оренди земельної ділянки, що
знаходиться за адресою смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська, 2»;
 - рішення 15 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області від 12 лютого 2019 року «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 в. Воздвиженська, 2»;
- витяг із технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Реквізити сторін:
Орендодавець

 Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

в особі селищного голови                     
Кужеля Олександра Володимировича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та рішення 9 
сесії 7 скликання Чупахівської селищної 
ради від 26.07.2018 року                 
  Місце знаходження юридичної особи:
42722,Сумська область,  Охтирський район,
смт Чупахівка вул.Воздвиженська, 53
Ідентифікаційний код 04390202

Орендар

Фізична особа - підприємець Волошин
Руслан Олександрович,

паспорт МА 142842, виданий 02 жовтня 
1996 року Охтирським МРВ УМВС України
в Сумській області, який діє на підставі 
державної реєстрації фізичної особи - 
підприємця зареєстрованого
в ЄДР 12.11.1996,  08.08.2006р.
№    2 630 017 000 002484
  Місце проживання фізичної особи  :
Сумська область, м. Охтирка
пров. Миколи Хвильового, 1, кв. 114
Ідентифікаційний номер  2526600092         
 

                                             Підписи сторін
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      Орендодавець                                                    Орендар

   ________________ Кужель О.В.         ________________ Волошин Р.О. 
    МП ( за наявності печатки)       МП ( за наявності печатки)
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Ласюк В.С.

      Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону
України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Буряк
Тамари Анатоліївни від 05.02.2019р., що діє в інтересах громадянки Ласюк
Валентини Степанівни (довіреність від 20.06.2018р. зареєстровано в реєстрі
за № 870)  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)  громадянці
Ласюк  Валентині  Степанівні  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району  Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 2,0623
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920355500:01:003:0004
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянці  Ласюк Валентині  Степанівні,
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
     3. Довести  до  відома  громадянки  Ласюк  Валентини  Степанівни  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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Ласюк В.С.

      Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону
України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Буряк
Тамари Анатоліївни від 05.02.2019р., що діє в інтересах громадянки Ласюк
Валентини Степанівни (довіреність від 20.06.2018р. зареєстровано в реєстрі
за № 870)  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)  громадянці
Ласюк  Валентині  Степанівні  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району  Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,9195
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920355500:01:003:0003
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянці  Ласюк Валентині  Степанівні,
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
     3. Довести  до  відома  громадянки  Ласюк  Валентини  Степанівни  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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Ласюк В.С.

      Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Закону
України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок
власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши  заяву  громадянки  Буряк
Тамари Анатоліївни від 05.02.2019р., що діє в інтересах громадянки Ласюк
Валентини Степанівни (довіреність від 20.06.2018р. зареєстровано в реєстрі
за № 870)  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)  громадянці
Ласюк  Валентині  Степанівні  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району  Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,5051
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920355500:01:003:0002
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянці  Ласюк Валентині  Степанівні,
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  на  території
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
     3. Довести  до  відома  громадянки  Ласюк  Валентини  Степанівни  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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

    Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
статтями12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,   статтею 55
Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву громадянина Лебедь
Анатолія  Федоровича  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
Лебедь Анатолію Федоровичу розташованої за адресою:  вул. Будильська,42,
с. Оленинське  Охтирського району  Сумської області.
      2.  Передати  громадянину  Лебедь  Анатолію Федоровичу  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
5920355500:04:001:0087  розташовану   за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.
Будильська, 42 відповідно до технічної документації із землеустрою. 
     3. Громадянину Лебедь Анатолію Федоровичу 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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

   Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями 12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону
України  «Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Лебедь
Анатолія  Федоровича  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 – 0,4702га (категорія
земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення)  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0088 наданої гр. Лебедь Ганні Олександрівні для ведення
особистого  селянського  господарства  за  адресою:  вул.  Будильська,
с.Оленинське Охтирського району  Сумської області.
      2. Довести до відома громадянина Лебедь Анатолія Федоровича, який є
спадкоємцем гр. Лебедь Ганни Олександрівни,  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
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Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

             Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125    Земельного  кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   технічну  документацію  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  наданої   гр.  Остапенку  Валерію  Миколайовичу  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва на території Грінченківської
сільської  ради  Охтирського  району   Сумської  області,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  –
2,9676га  (категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення,
угіддя  -  рілля  )  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5141  наданої  гр.
Остапенку  Валерію  Миколайовичу  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  на  території  Грінченківської  сільської
ради Охтирського району  Сумської області.
      2. Передати гр. Остапенку Валерію Миколайовичу у приватну власність
земельну  ділянку   площею  2,9676  га(  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5141  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  на  території  Грінченківського
старостату  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району   Сумської
області.
      3. Гр. Остапенку Валерію Миколайовичу 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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв),  розглянувши заяву громадянки
Буряк Тамари Анатоліївни від 05.02.2019,  що діє  в  інтересах громадянина
Остапенка  Валерія  Миколайовича  (довіреність  від  26.07.2018)  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
Остапенку Валерію Миколайовичу на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району  Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,2552
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5142
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину  Остапенку  Валерію
Миколайовичу,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на  території  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної
документації із землеустрою.
      3.  Довести до відома громадянина Остапенка Валерія Миколайовича 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

                                                    

158



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв),  розглянувши заяву громадянки
Буряк Тамари Анатоліївни від 05.02.2019р., що діє в інтересах громадянина
Байстрюченка Олександра Миколайовича (довіреність від 10.05.2018р.) 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
Байстрюченку Олександру Миколайовичу на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району  Сумської області.
      2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 2,9665
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0002
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину  Байстрюченку  Олександру
Миколайовичу,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на  території  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної
документації із землеустрою.
      3.   Довести  до  відома  громадянина  Байстрюченка  Олександра
Миколайовича  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
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

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

      Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про
землеустрій»,  розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
наданої гр.  Байстрюченку Олександру Миколайовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
         1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею  –  0,5049  га  (категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського
призначення, угіддя - сіножаті ) кадастровий номер 5920355500:01:003:0005
наданої гр.  Байстрюченку Олександру Миколайовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
         2. Передати гр. Байстрюченку Олександру Миколайовичу у приватну
власність земельну ділянку площею 0,5049 га( угіддя – сіножаті) кадастровий
номер  5920355500:01:003:0005  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          3. Гр. Байстрюченку Олександру Миколайовичу 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
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П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про поділ земельних ділянок 
комунальної власності

    Керуючись   статтями  12,79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 
56 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування»,  селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1. Провести  поділ  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення, які  перебувають в землях запасу та належать  на праві
комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі  Чупахівської
селищної ради розташованих за межами населених пунктів на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без
змін цільового призначення, згідно додатку до рішення (додається).

2. Розробити технічні документації із землеустрою щодо поділу  земельних
ділянок  вказаних  у  п.1  даного  рішення,  згідно  додатку  до  рішення
(додається).

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних
ділянок подати на розгляд , погодження та затвердження чергової сесії,
відповідно до ч. 12 ст. 186 Земельного кодексу України.

4. 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

Додаток  до рішення від  12.02.2019

№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельно
ї
ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, що
утворюєтьс
я 

Площі земельних 
ділянок, що 
утворюються
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1 5920382000:01:005:5070 15,6093 Землі запасу (16.00) 8 1 – 1,9511;  2 - 1,9511;
3 - 1,9511;   4 - 1,9512;
5 - 1,9512;   6 - 1,9512;
7 - 1,9512;   8 - 1,9512.

2 5920382000:01:004:5037 9,4438 Землі запасу (16.00) 5 1 – 1,8887;   2 - 1,8887; 
3 -  1,8888;   4 -1,8888; 
5 -  1,8888.   

3 5920355500:01:001:5512 14,2981 Землі запасу (16.00) 8 1 -  2,0000;  2 – 2,0000;
3 -  1,5400;  4 – 1,8500;
5 – 2,0000;  6 – 1,6360;
7 -  1,6360;  8 – 1,6361.

4 5920355500:01:001:5501 13,4051 Землі запасу (16.00) 6 1 – 1,8500;  2 - 1,8500;  
3 -  1,8500;  4 - 1,8500; 
5 -  2,0000;  6 – 2,0000;
7 – 2,0000.

5 5920385400:01:001:5682 9,2418 Землі запасу (16.00) 5 1 – 1,8500;  2 – 1,8500;
3 -  1,8500;  4 - 1,8500; 
5 – 1,8418.

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк

                                     Додаток  

до рішення від 12.02.2019
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№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельно
ї
ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, що
утворюєтьс
я 

Площі земельних 
ділянок, що 
утворюються

1 5920382000:01:005:5070 15,6093 Землі запасу (16.00) 8 1 – 1,9511;  2 - 1,9511;
3 - 1,9511;   4 - 1,9512;
5 - 1,9512;   6 - 1,9512;
7 - 1,9512;   8 - 1,9512.

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк

Додаток  до рішення від 12.02.2019

№ 
п/

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа

Цільове призначення
земельної ділянки

Кількість
земельних

Площі земельних ділянок, що 
утворюються
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п земельної
ділянки

(код КВЦПЗ) ділянок, що
утворюється 

1 5920382000:01:004:503
7

9,4438 Землі запасу (16.00) 5 1 – 1,8887;   2 - 1,8887;
3 -  1,8888;   4 -1,8888; 
5 -  1,8888.   

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк

Додаток  до рішення від 12.02.2019
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№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, що
утворюється 

Площі земельних ділянок, що 
утворюються

1 5920355500:01:001:551
2

14,298
1

Землі запасу (16.00) 8 1 -  2,0000;  2 – 2,0000;
3 -  1,5400;  4 – 1,8500;
5 – 2,0000;  6 – 1,6360;
7 -  1,6360;  8 – 1,6361.

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк

Додаток  до рішення від  12.02.2019

№ Кадастровий номер Загальна Цільове призначення Кількість Площі земельних ділянок, що 
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п/п Земельної ділянки  площа
земельної
ділянки

земельної ділянки
(код КВЦПЗ)

земельних
ділянок, що
утворюється 

утворюються

1 5920355500:01:001:5501 13,4051 Землі запасу (16.00) 6 1 – 1,8500;  2 - 1,8500; 
3 -  1,8500;  4 - 1,8500;
5 -  2,0000;  6 – 2,0000;
7 – 2,0000.

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк
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Додаток  до рішення від  12.02.2019

№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове призначення
земельної ділянки
(код КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, що
утворюється 

Площі земельних ділянок, що 
утворюються

1 5920385400:01:001:568
2

9,2418 Землі запасу (16.00) 5 1 – 1,8500;  2 – 1,8500;
3 -  1,8500;  4 - 1,8500; 
5 – 1,8418.

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про передачу земельної ділянки
комунальної власності в оренду
СФГ « Відродження»

    Відповідно до ст. 12, ст. 122, ст. 124, ст. 125, ст. 126 Земельного кодексу
України,  п.  34  ч.  1  ст.  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні», Закону України «Про оренду землі», керуючись ч. 1 ст. 59 Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі заяви голови
СФГ «Відродження» Білковського Бориса Миколайовича, яке зареєстроване
за  адресою:  вул.  Лебединська,  18Б,  с.  Лантратівка,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1. Надати СФГ «Відродження» в оренду земельну ділянку площею 0,0466
га  строком  на  15  (п’ятнадцять)  років,  (  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5213  )   із  земель  сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,   розташовану  за  адресою:  с.
Лантратівка вул. Лебединська, 18-ж  Чупахівської селищної ради.

2. Встановити розмір річної орендної плати в розмірі 8 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

3. Голові СФГ «Відродження» укласти договір оренди земельної ділянки з
Чупахівською  селищною  радою  та  провести  реєстрацію  договору
оренди.

4. 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 
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність

Відповідно до ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст.122 Земельного Кодексу України
, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  лист  Головного  управлінню
Держгеокадастру у Сумський області, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА:  

      1.  Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області  на  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність :

       1.1. Денисовець Анатолію Іларіоновичу, який зареєстрований за адресою:
вул. Робітнича, 26, м. с. Соборне на земельну ділянку орієнтовною площею
2,0000 га,  для  ведення особистого селянського господарства  (  код КВЦПЗ
01.03) із земель сільськогосподарського призначення за межами с. Соборне на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
      1.2. Гаранжі Олені Олександрівні,  яка зареєстрована за адресою: вул.
Вишнева, 46, м. с. Соборне на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000
га, для ведення особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ 01.03) із
земель  сільськогосподарського  призначення  за  межами  с.  Соборне  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Селищний голова       О. В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
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Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
П’ятнадцята  сесія

РІШЕННЯ

12.02.2019                                                                                       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
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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
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
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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    15 сесії    7  скликання   Чупахівської
селищної ради від 12 лютого  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)
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                                                                    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
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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
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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 
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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
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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.
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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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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
суттєві  дефекти,  що  проявляються  в  колійності,  вибоїнах,  просіданнях,
тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже не просто вибоїни
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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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