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ПРОТОКОЛ 

Вісімнадцятої сесії селищної ради 

сьомого скликання 

 

від 18.06.2019                                                                                смт  Чупахівка 

 

Обрано депутатів - 13 

Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається) 

Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова 

Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради 

 

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий 

порядок денний та регламент роботи вісімнадцятої сесії: 

 

1. Про затвердження Програми фінансової підтримки КП « Добробут» на 

2019 рік. 

Доповідає: Хижняк С.В. - начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради 

2. Про затвердження додаткової угоди до договору оренди на нежитлове 

приміщення 

Доповідає: Хижняк С.В. - начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради 

3. Про затвердження  проектно – кошторисної документації  та кошторису з 

реконструкції  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою пров. Шкільний, 2, смт. Чупахівка  Охтирського  району Сумської 

області 

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

4. Про внесення змін до « Програми розвитку освіти Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках» 

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

5. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу  Чупахівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

6. Про прийняття субвенції з державного Бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

7. Про прийняття субвенцій з обласного бюджету. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

8. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 21.12.2018 року « Про бюджет Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 



Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

9. Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на 

території Чупахівської селищної ради на 2020 рік. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

10. Про встановлення  розміру ставки збору за місця для  паркування 

транспортних засобів  на  майданчиках для  платного паркування в  смт. 

Чупахівка  на 2020 рік. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

11.Про встановлення туристичного збору на території Чупахівської селищної 

ради на 2020 рік 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

12. Про  встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при  

спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

13. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Чупахівської селищної ради на 2020 рік. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

14. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської  селищної ради на 

2020 рік. 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

15. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки від 12.06.2019 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

16. Про припинення права постійного користування гр. Максакову О.С. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

17. Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Геращенку О.О. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

18. Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Голец Є.В. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

19. Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Діденку В.О. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

20. Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Заривних В.В. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

21. Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Картузу А.О. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

22.  Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою  гр.  

Кириченко В.А. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Кириченко В.А. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

24.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Комарицькому С.В.. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

25.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Мазуну С.В. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

26.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Майбороді Д.Ю. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 27. Про передачу у приватну власність земельної ділянки громадянину 

Максакову О.С. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 28.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Вербицькому В.В. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

29.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Пардаєву Ш.Х. 



Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

30. Про надання згоди на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки у власність гр. Протопопову Василю 

Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства за межами с. 

Новопостроєне.  

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

31.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Проценку С.І. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

32.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Римар В.М. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

33.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Сергієнку С.М. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

34.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Троць С.М. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

35.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Хрякову С.М. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

36.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Шевченку Ю.О. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

37.  Про надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Яризько М.М. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 



38. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність гр. Міщенку Василю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства в с. Новопостроєне 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування  будівель громадських та 

релігійних організацій передачу її у постійне користування  

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Комунальному підприємству «Добробут» 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

41. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.  

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

42. Про затвердження перерозподілу планових показників по доходах 

загального фонду селищного бюджету 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

43. Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого 

проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю КУ « Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради»    

Доповідає: Журавель С.М.- завідувач відділення соціальної допомоги    

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської   

селищної ради»                                     

44. Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних та 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради 

Доповідає: Кузьменко Л.Г. – начальник відділу по наданню адміністративних 

та соціальних послуг 

45.  Різне: Про придбання автобуса для соціальних потреб жителів 

Чупахівської об’єднаної територіальної громади. 

Доповідає: Чуб Н.В. – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради 

 

СЛУХАЛИ: Хижняк С.В. - начальника відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства « Добробут» на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Хижняк С.В. - начальника відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради про затвердження додаткової угоди до договору оренди на нежитлове  

приміщення 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 



 

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту про 

затвердження проектно – кошторисної документації та кошторису з 

реконструкції  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою пров. Шкільний, 2, смт. Чупахівка  Охтирського  району Сумської 

області 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту про 

внесення змін до « Програми розвитку освіти Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках» 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту про 

надання дозволу на списання основних засобів з балансу  Чупахівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

прийняття субвенції з державного Бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

прийняття субвенції з обласного бюджету  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про внесення 

змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 

21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік». 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на 

території Чупахівської селищної ради на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про встанов-

лення розміру ставки збору за місця для  паркування транспортних засобів  

на  майданчиках для  платного паркування в  смт. Чупахівка  на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

встановлення туристичного збору на території Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при  

спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на території Чупахівської  селищної ради на 2020 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження акту обстеження земельної ділянки від 12.06.2019 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

припинення права постійного користування гр. Максакову О.С. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 



СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Геращенку О.О. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Голец Є.В. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

                                                                                                              

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Діденку В.О. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Заривних В.В. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Картузу А.О. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу на розробку документації із землеустрою  гр.  Кириченко 

В.А. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 



Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кириченко В.А. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Комарицькому С.В.. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Мазуну С.В. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Майбороді Д.Ю. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

передачу у приватну власність земельної ділянки громадянину Максакову 

О.С.   

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Вербицькому В.В. 



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, інвес-

тицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про надання 

дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Пардаєву Ш.Х. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання згоди на затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки у власність гр. Протопопову Василю Андрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства за межами с. Новопостроєне.  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Проценку С.І. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Римар В.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Сергієнку С.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 



надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Троць С.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Хрякову С.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Шевченку Ю.О. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

надання дозволу громадянину-учаснику АТО на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства Яризько М.М. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Міщенку Василю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства в с. Новопостроєне 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 

будівництва та обслуговування  будівель громадських та релігійних 

організацій передачу її у постійне користування  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 



 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Комунальному підприємству «Добробут» 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В. - начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про поділ 

земельних ділянок комунальної власності.  

ВИРІШИЛИ: З 10 (десяти) присутніх депутатів селищної ради  10 (десять) 

утримались. Рішення по даному питанню не прийняте. 

Голосували: 

ЗА - 0 

Проти-0 

Утримались – 11 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про 

затвердження перерозподілу планових показників по доходах загального 

фонду селищного бюджету  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Журавель С.М.- завідуючу  відділенням соціальної допомоги    

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської   

селищної ради»  про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) 

підтриманого проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю КУ  

« Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»    

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Кузьменко Л.Г. – начальника відділу по наданню 

адміністративних та соціальних послуг про затвердження Положення про 

відділ надання адміністративних та соціальних послуг Чупахівської селищної 

ради  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

           

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В. – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради 

про придбання автобуса для соціальних потреб жителів Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади.  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

Селищний голова                                           О.В. Кужель 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства  

«Добробут» Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік 

         

     Керуючись п.22 ст.26  Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно  до  п.14  ч.1  ст.91 Бюджетного кодексу України, з 

метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради,  яке має стратегічне значення та 

забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної ради, враховуючи 

складний їх фінансовий стан, селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

  

     1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2019 рік ( Додається). 

    2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного 

бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут» Чупахівської селищної ради ( Додається). 

     3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з 

питань планування та  фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                        О.В.Кужель 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРОБУТ» 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік 

 



ПАСПОРТ 

фінансової підтримки комунальниого підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Селищна рада 

2. Розробник програми Селищна рада 

3. Відповідальний виконавець Селищна рада 

4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Добробут» 

5. Терміни реалізації програми 2019 рік 

6. Кошти задіяні на виконання 

Програми 

 інші джерела 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: у 

тому числі коштів 

селищного  бюджету 

    1.010 тис.грн. 

 

1.Загальні положення. 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2019 рік (надалі Програма) 

розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно 

до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні 

підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке 

сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню 

стану розрахунків, більш ефективному використанню майна селищної 

комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 

забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

Діючі тарифи на послуги КП «Добробут» (далі – Підприємство) не 

повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються 

обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються 

комунальним підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на 

оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що 

призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в 

повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за 

нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, 

податок з доходів фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті 

енергоносії, інших складових витрат Підприємства призводить до 

нарахування йому значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до 

збільшення збитків підприємства. 



Вищенаведені чинники привели до зменшення у Підприємства власних 

обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведен -

ня, забезпечення благоустрою селищної ради (на погашення заборгованості з 

виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для 

виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по 

підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних 

технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємства за рахунок 

капітальних вкладень та інші). 

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги 

вкрай негативно вплине на соціальний стан громади селища, враховуючи 

фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та 

необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, 

функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової 

підтримки з селищного бюджету комунальному підприємству «Добробут» 

для забезпечення виконання вищезазначених заходів. 

2. Мета  та  завдання  Програми 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради відповідно до його 

функціонального призначення щодо надання мешканцям селища належних 

послуг. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для 

стабільної роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-

зимовий період, тощо; 

- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, 

зокрема і побудинкових. 

 

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми. 

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде 

здійснюватись двома напрямками: 

1) надання поточних трансфертів підприємству (установі, організації) 

за рахунок загального фонду селищного бюджету; 

2) надання капітальних трансфертів підприємству (установі, 

організації) за рахунок спеціального фонду селищного бюджету. 

4.Основні завдання Програми. 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких 

буде надаватися фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного 

бюджету: 



- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для 

стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий 

період; 

-     на придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо); 

-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради; 

-    на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

-    на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна; 

-    на придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу,  тощо; 

-    на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій. 

4.2. За рахунок спеціального фонду селищного бюджету буде 

надаватись фінансова допомога на виконання таких завдань: 

-   зміцнення матеріальної бази підприємства (передача техніки, придбаної 

селищною радою за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури 

на баланс КП «Добробут», на праві господарського відання); 

-  передача основних засобів та малоцінного інвентаря КП «Добробут» на 

праві господарського відання; 

-    придбання техніки; 

-   придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

-   придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

-    виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, 

реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, адмініст- 

ративних будівель підприємств та їх проведення; 

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; 

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат. 

 

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її 

виконанням 

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Чупахів-

ської селищної ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку 

необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням селищної ради. 

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює 

відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів 

– виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії. 

 

6.Фінансова забезпеченість Програми 

         Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на 

відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету. 



Розпорядником коштів на виконання Програми є Чупахівська 

селищна рада. 

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом 

року сума може бути скоригована. 

 

7.Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до  його 

функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям селищної 

ради відповідно до економічно обґрунтованих тарифів; 

- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки; 

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 

обладнання; покращення якості послуг.                                  
 

 

 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Додаток 1 

                                                                                                                                                           

                                                                                                              

Обсяг фінансування 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради на 2019 рік 

 

 

 

№  

з/п 

Напрямки фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Всього тис.грн 2019 рік 

тис.грн 

  

1. Фінансова допомога на поточні 

видатки підприємств 

513,0 513,0 

2. Фінансова допомога на 

капітальні видатки підприємств 

497,0 497,0 

   Разом 1 010,0 1 010,0 
                                                      

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 2 

 

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки 
комунального підприємства  « Добробут» Чупахівської селищної  ради 

на 2019 рік 

 
№ 

з\п 

Перелік 

заходів 

програми 

Строк 

викон

ання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн., 

у т.ч. 

Очікуваний 

результат 

Всього 2019  

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальному 

підприємству 

в т.ч. 

2019 

рік 

КП 

«Добробут»,  

Селищна 

рада 

 1.010,0 1.010,0 Створення умов 

для стабільної і 

беззбиткової 

роботи кому-

нальних під-

приємств при 

здійсне-нні своєї 

господарської 

діяльності 

1.1. Придбання 

лічильників, 

труб 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

10,0 10,0  

1.2. Придбання 

матеріалів для 

поточного 

ремонту доріг 

2019 КП 

«Добробут», 

Селищна 

рада 

інші 

джерела 

400,0 400,0  

1.3. Придбання 

спецодягу 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

2,0 2,0  

1.4. Оплата за 

спожиті 

енергоносії 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

10,0 10,0  

1.5. Придбання 

спецтехніки та 

запасних 

частин 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

100,0 100,0  

1.6. Придбання 

глибинного 

насосу  

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

7,0 7,0  

1.7 Придбання  

вогнегасників 

2019 КП 

«Добробут»       

інші 

джерела 

1,0 1,0  

1.8 Придбання  

інструменту 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

5,0 5,0  

1.9 Придбання 

паливно –

мастильних 

матеріалів 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

100,0 100,0  

1.10. Придбання 

контейнерів 

для 

роздільного 

збору сміття 

2019 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

25,0 25,0  



1.11 

 

Передача 

техніки на 

праві 

господарського 

відома 

2019 

 

Селищна 

рада 

 

інші 

джерела 

300,0 

 

300,0 

 

 

 

1.12 

 

 

Передача 

інших 

матеріальних 

цінностей 

2019 

 

 

Селищна 

рада 

 

 

інші 

джерела 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



Порядок 
виділення та використання коштів з селищного бюджету у 

формі фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут» Чупахівської селищної ради 

 
            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 

селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального 

підприємства «Добробут»  Чупахівської селищної ради у рамках Програми 

фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»Чупахівської 

селищної ради на 2019 рік. 
           2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на 

підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції 

України. 
   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на 

безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних 

завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 

виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню 

з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і 

сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених 

підприємств відповідно до затвердженої селищною радою програми. 
            4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 

засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених 

рішенням про селищний бюджет на відповідний рік. 
Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та 

капітальний  трансферти комунальному підприємству «Добробут» , яке 

включене до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як 

одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до 

погодженого в установленому порядку плану використання бюджетних 

коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових 

зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, 

встановленому законодавством. 
            Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку)  використовується шляхом зарахування коштів на 

розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі 

поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника 

коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів 

відповідно до фінансового плану. 
            На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за 

коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного 

бюджету. Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку) надається як капітальний трансферт комунальному 

підприємству, яке включене до мережі головного розпорядника коштів 



селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується 

відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання 

бюджетних коштів.Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних 

фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у 

порядку, встановленому законодавством. 
           5. Головний розпорядник коштів селищного бюджету для 

перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надає 

фінансовому відділу Чупахівської селищної ради пропозиції для 

перерахування коштів згідно з помісячним розписом селищного бюджету та 

зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби 

України фінансовими зобов'язаннями одержувачів. 
            6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 

комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством 

порядку. 
            6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може 

надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному 

підприємству, засновником якого є  Чупахівська селищна  рада. Фінансова 

підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, 

встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний 

рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету.  
6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття 

(відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають 

в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням 

цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами 

підприємства. 
6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюд- 

жету витрати комунального підприємства: 
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором 

( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); 
- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-

масової і фізкультурної роботи; 
- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що 

вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних 

санкцій і пені; 
- на надання спонсорської і благодійної допомоги; 
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним 

напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом 

підприємства та відповідає меті і завданням Програми. 
6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової 

підтримки є наявність: 
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому 

числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем 

фінансової підтримки; 
- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік; 



- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим 

комітетом цін/ тарифів на надання послуг. 
            7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів селищного бюджету. 

          8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 

Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
            9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з 

селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 

20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів 

селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою. 
            10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе 

персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 

звітності. 
            11. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 
           

 

 

 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                        смт. Чупахівка 

 

Про затвердження додаткової угоди до  

договору оренди на нежитлове приміщення  

 

     Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 9 Закону України « Про оренду державного та 

комунального майна », Методики розрахунку і порядку використання плати 

за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.10.1995 р. №786, заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою Хижняк Світлани 

Володимирівни, розглянувши заяву Тертичного  Станіслава  Ігнатовича на 

продовження договору оренди комунального  майна,  з метою приведення у 

відповідність до законодавства орендних відносин, Чупахівська селищна 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити додаткову угоду до договору оренди комунального майна 

від 27 квітня 2018 року між Чупахівською селищною радою та Тертичним  

Станіславом  Ігнатовичем, терміном на 2 (два) роки на нежитлове 

приміщення  96 кв. м., що знаходиться   по вул. Молодіжна, 2 смт. Чупахівка   

Охтирського   району  Сумської області (Додаткова угода додається). 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства,  

транспорту, зв’язку,  підприємництва та  земельних відносин. 

 

 

Селищний  голова                                                                О.В. Кужель  

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка  

 

Про затвердження  проектно – кошторисної  

документації  та кошторису з реконструкції   

другого  корпусу  будівлі  Чупахівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою пров. Шкільний, 2 

смт Чупахівка  Охтирського  району Сумської області 

 

    Відповідно до статей  25, 26, 59, 60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 

16.03.2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад», Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.05.2011 р. N 560 «Порядок затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи», заслухавши інформацію начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Полуйко Валентини Володимирівни про 

затвердження  проектно – кошторисної документації  та кошторису з 

реконструкції  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресою пров. Шкільний, 2, смт. Чупахівка  Охтирського  району Сумської 

області, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

         1. Затвердити проектно – кошторисну документацію та кошторис з 

реконструкції  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 

адресоюпров. Шкільний, 2смт. Чупахівка  Охтирського  району Сумської 

області загальною проектною вартістю 5 063,327 тис. грн. ( п’ять мільйонів 

шістдесят три тисячі триста двадцять сім гривень). 

        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з  

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                  О. В. Кужель 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                          смт. Чупахівка 

 

Про внесення змін до програми  

розвитку «Освіта Чупахівської селищної  

ради Охтирського району Сумської області 

  на 2019 - 2022 роки» 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування                           

в Україні», « Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про дошкільну 

освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Полуйко Валентини Володимирівни про внесення змін до програми « Освіта 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  на 2019 - 

2022 роки»,  селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до програми « Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області    на 2019 - 2022 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  5 

 

18.06.2019                        смт. Чупахівка 

 

Про надання  дозволу на списання 

основних засобів  

  

Відповідно до статей 26, 42, 60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» на виконання положень Бюджетного кодексу 

України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»,   про затвердження типових форм з обліку та списання основних 

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання від 

13.09.2016 року № 818, заслухавши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Полуйко Валентини Володимирівни про списання основних 

засобів з балансу  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, селищна  рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської  селищної  

ради на списання основних засобів з балансу  Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Додаток 1. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з  

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

 

Селищний  голова                                    О.В. Кужель 



 

                                                                                                 Додаток №1  

                                                                                  

 

СПИСОК 

основних засобів, що підлягає списанню 
по Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

 

№ 

п/п 

Найменування обладнання Інв.номер Кількіс

ть 

Вартість, 

грн 

Сума, грн 

1. Амперметр  7 3,29 23,05 

2. Барометр  1 13,80 13,80 

3. Вольтметр  1 19,33 19,33 

4. Графопроектор  1 51,00 51,00 

5. Епідоскоп  1 57,00 57,00 

6. Кіноапарат  1 9,00 9,00 

7. Машинка друкарська «Ятрань»  1 79,00 79,00 

8. Машинка друкарська «Ятрань»  1 189,84 189,84 

9. Мікроскоп  1 36,44 36,44 

10. Мікроскоп  2 50,76 101,52 

11. Мікроскоп МБХ  1 190,08 190,08 

12. Модель вітродвигуна  1 8,40 8,40 

13. Програвач концертний  1 70,00 70,00 

14. Програвач  2 40,00 40,00 

15. Радіатор  1 16,50 16,50 

16. Телефон  1 10,87 10,87 

17. Телефон  1 19,00 19,00 

18. Фільмопроектор  1 20,00 20,00 

19. Насос водяний 11301362 1 225,00 225,00 

20. Електроводонагрівач 11301364 1 550,00 550,00 

21. Принтер Canon 11301366 1 350,00 350,00 

22. Комплект КЕФ 10490427 1 135,00 135,00 

23. Телевізор 10490428 1 149,00 149,00 

24. Холодильник 10490430 1 45,00 45,00 

25. Холодильник 10490429 1 94,00 94,00 

26. Холодильник «Снайге» 10490094 1 1791,00 1791,00 

27. Електром’ясорубка  1 127,03 127,03 

28. Комп’ютер Cyrix 6х86МХ 133 
МГц 

10480081 1 2074,00 2074,00 

29. Монітор 15 Acer V551 10480087 1 945,00 945,00 

30. Монітор 15 Acer V551 10480086 1 945,00 945,00 

31. Комп’ютер Celeron 633 МГц (1/5) 10480090 1 2913,00 2913,00 

32. Комп’ютер Celeron 633 МГц (2/5) 10480091 1 2913,00 2913,00 

33. Комп’ютер Celeron 633 МГц (3/5) 10480094 1 2917,00 2917,00 

34. Комп’ютер Celeron 633 МГц (4/5) 10480093 1 2913,00 2913,00 

35. Комп’ютер Celeron 633 МГц (5/5) 10480092 1 2913,00 2913,00 

36. Комп’ютер Celeron 633 МГц 10480095 1 3281,00 3281,00 

37. Кіноапарат «Радуга» 10490433 1 170,00 170,00 

38. Радіопроектор «Лектор» 10490431 1 99,00 99,00 

39. Металобрухт  33 0,60 19,80 

40. Металобрухт  25 1,52 38,00 



 

41. Змішувач   1 40,00 40,00 

42. Бак оцинкований  1 18,00 18,00 

43. Граблі  2 1,74 3,48 

44. Дошка магнітна  1 12,37 12,37 

45. Дошка магнітна  1 20,60 20,60 

46. Карниз металевий  39 9,07 353,73 

47. Карнизи  5 15,71 78,54 

48. Карнизи віконні  12 6,57 78,86 

49. Каструля  1 12,00 12,00 

50. Ложка (нерж.)  15 0,82 12,30 

51. Миска  емалірована  1 3,34 3,34 

52. Мойка   1 7,76 7,76 

53. Молоток  2 1,52 3,03 

54. Молотки  6 1,00 6,00 

55. Ніж  2 0,74 1,48 

56. Сковорода  1 2,25 2,25 

57. Сковорода  1 11,00 11,00 

58. Стамеска  3 0,58 1,74 

59. Умивальник  2 38,76 77,52 

60. Шерхебель  2 3,90 7,79 

61. Фагшток 11301359 1 80,00 80,00 

62. Комплект гирь  10 0,20 2,00 

63. Ваги з гирями  5 0,68 3,40 

64. Виделки прості  50 0,15 7,50 

65. Бочонок  1 26,54 26,54 

66. Акумулятор залитий «СНГ»  2 688,33 1376,66 

67. Акумулятор  2 1194,00 2388,00 

68. Акумулятор  1 148,95 148,95 

           Всього:                                                                                                                  31 346,50    

 

                     Начальник відділу освіти, 

                     молоді та спорту                                                      В.В. Полуйко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 
 

Про прийняття субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури  

об’єднаних територіальних  громад у  

2019 році 

 

      На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 

року № 280-р. «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад у 2019 році», Бюджетного та Податкового кодексів 

України, інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26, частини 6 статті 63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з державного бюджету 

на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади у 2019 

році в сумі 1 166 900 грн. за кодом доходів 41033200 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад» та направити на видатки спеціального 

фонду по ТКВКБМС 0117362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування». 

Внести відповідні зміни до Програми «Економічного і соціального 

розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

           Селищний голова                                                               О.В.Кужель 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про прийняття субвенцій з 

обласного бюджету  

 

          На підставі Рішення Сумської обласної ради від 17.05.2019 року « Про 

внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 14.12.2018 « Про 

обласний бюджет Сумської області на 2019 рік», Бюджетного та Податкового 

кодексів України, інших нормативно-правових документів, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26, пункту 7 статті 63 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. 1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету 

на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету по коду доходів 41054300 

«Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету в сумі 110 000,00 грн. 

 Направити на видатки спеціального фонду по ТКВКБМС 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 

110 000,00  грн.,  

1.2. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету  по коду доходів 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі 6 188,00 грн.  



 

Направити на видатки загального фонду по ТКВКБМС 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 6 188  грн.  

1.3. Прийняти до селищного бюджету іншу субвенцію з місцевого 

бюджету за кодом доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в 

сумі 20 200 грн.  

Направити на видатки загального фонду по ТКВКБМС 0611162 «Інші 

програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 

20 200 грн.  

Внести зміни до програми «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роках».  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                             О.В. Кужель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

14 сесії сьомого скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 21.12.2018 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік» 

 

 

       На підставі  пункту 4, 5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу 

України, Податкового кодексу України, клопотання Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради, Відділу освіти, молоді та спорту, 

відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, пункту «а» підпункту 4 статті 

28, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ,  який склався на  

01.01.2019 року кошти в сумі 20 000 грн. 

 Направити на видатки по ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)». 

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки по: 

 ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 

20 000, 00 грн. на ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» для забезпечення жителів Чупахівської ОТГ 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 



 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань в сумі 20 000, 00 грн. Внести зміни до програми 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2019 

рік в сумі 40 000 грн.   

ТКВКБМС 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 11 127,00 грн. на КЕКВ 2230 

«Продукти харчування».  

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 2 000 грн., на КЕКВ 

2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку» в сумі 2 000 грн.  

ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3 000 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» 2800 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 500 грн., на 

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» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3 000 грн., КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 2800 грн.,КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 500 грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 
 

 

Селищний голова                                             О.В. Кужель 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про встановлення податку на майно 

(в частині транспортного податку) на 

території Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 
  

         Відповідно до частини 1 пункту 24 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 10, 12, 267 Податкового кодексу 

України  з врахуванням пункту 5 розділу XIX  Податкового кодексу України 

від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ та Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71- VІІІ, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Встановити податок на майно (в частині транспортного податку) на 

території  Чупахівської селищної ради  на 2020 рік 

1. Платники податку 

1. 1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 

цього рішення є об’єктами оподаткування. 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

3. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 2.1  даного рішення. 

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 



 

 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.. 

      6. Порядок обчислення та сплати податку 

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування 

фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації 

платника податку. 

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) 

платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 

липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 

6.3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від 

одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється 

попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, 

в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а 

новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на 

цей об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 

новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

6.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

7. Порядок сплати податку 

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до селищного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

9 . Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.  

         10. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року. 

         11. Рішення 8 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

22.06.2018 року «Про встановлення податку на майно (в частині 

транспортного податку) на території Чупахівської селищної ради на 

2019 рік» втрачає чинність з 01.01. 2020 р.  

  12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                       О.В. Кужель 

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


 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про встановлення  розміру ставки  

збору за місця для  паркування 

транспортних  засобів  на  майданчиках  

для  платного паркування  

в смт Чупахівка  на 2020 рік 
 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 10, 12, 2681Податкового кодексу України з 

врахуванням пункту 5 розділу XIX  Податкового кодексу України від 2 

грудня 2010 року № 2755-VІ та Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71- VІІІ, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Встановити на території  Чупахівської селищної ради збір за місця для 

паркування транспортних засобів на 2020 рік 

1. Платники збору. 

1.1 Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що 

створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 

громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування 

транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально 

відведених автостоянках. 

2. Об’єкт і база оподаткування збором. 

2.1 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних 

громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування 



 

транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, 

тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги 

(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 

безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 

30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

2.2 Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів 

(будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого 

бюджету. 

3. Ставки збору. 

3.1 Ставки збору встановлюються за кожний день провадження 

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 

кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження 

такої діяльності, у розмірі до 0,00 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

       4. Порядок обчислення та строки сплати збору. 

4.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, 

обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 

(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

         5. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.  

         6. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року. 

         7. Рішення 8 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

22.06.2018 року «Про встановлення  розміру ставки збору за місця для  

паркування транспортних  засобів  на  майданчиках для  платного паркування 

в  смт Чупахівка  на 2019 рік» втрачає  чинність з 01.01. 2020 р.  

   8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                             О.В. Кужель 
 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/875-12


 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про встановлення туристичного збору 

на території  Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 

  

Відповідно до  частини 1 пункту 24 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 10, 12, 268 Податкового кодексу 

України з врахуванням пункту 5 розділу XIX  Податкового кодексу України 

від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ та Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71- VІІІ, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Встановити на території  Чупахівської селищної ради туристичний збір 

на 2020 рік. 

1. Платники збору. 

1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного 

збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання 

(ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

2. Ставка збору 

Ставка встановлюється у розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору, 

визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України. 

3. База справляння збору. 

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в 

місцях, визначених підпунктом 268.5.1 статті 268 Податкового кодексу 

України, за вирахуванням податку на додану вартість. 

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 

4. Податкові агенти. 

Справляння збору може здійснюватися: 

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для 

приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними 

закладами; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які 

уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, 

укладеного з сільською радою. 

5. Податковий період. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Особливості справляння збору. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з 

тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору 

окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

7. Порядок сплати збору. 

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової 

декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у 

визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за 

місцезнаходженням податкових агентів. 

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації 

такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як 

податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за 

місцезнаходженням підрозділу.  

8. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу 

9. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.  

         10. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року. 

         11. Рішення 8 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

22.06.2018 року «Про встановлення туристичного збору на території 

Чупахівської селищної ради на 2019 рік», втрачає  чинність з 01.01. 2020р.  

   12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                      О. В. Кужель 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про  встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців при  

спрощеній системі оподаткування на  

території  Чупахівської селищної ради  

на 2020 рік 

 

 Відповідно пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті 

293 розділу XIV Податкового кодексу України (зі змінами), керуючись 

пунктом 24 частини першої статті 26 та статтею 59 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", розглянувши пропозиції постійної комісії 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій щодо встановлення ставок єдиного 

податку для фізичних осіб-підприємців при спрощеній системі 

оподаткування  селищна  рада  

 ВИРІШИЛА: 
 

             1. Встановити на території Чупахівської селищної ради єдиний податок 

для фізичних осіб–підприємців, які застосовують спрощену систему 

оподаткування . 

         2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування, 

база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк 

та порядок сплати податку, строк та подання звітності про обчислення і 

сплату податку визначаються відповідно до норм  ст.ст. 291-300 Податкового 

кодексу України. 

3. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-

підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності, згідно з додатком 1. 

4. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.  

          5. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року. 

             6. Рішення 8 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

22.06.2018 року «Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-



 

підприємців при спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської 

селищної ради на 2019 рік» втрачає  чинність з 01.01. 2020 р .  

          7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 
  

Селищний голова                                    О.В.Кужель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до  рішення про встановлення єдиного податку 

для фізичних осіб-підприємців які застосовують  

спрощену систему оподаткування на  

території Чупахівської селищної ради  

вісімнадцятої  сесії сьомого скликання 

від 18.06.2019 року  

 

Фіксовані ставки єдиного податку 

на 2020 рік,  

введені в дію з 1 січня 2020 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, 

на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для І групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності 

 ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01 Сільське господарство, мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 
5 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 5 

01.02 Вирощування багаторічних культур 5 

01.4 Тваринництво 5 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 5 

01.5 Змішане сільське господарство 5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 8 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 8 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві  8 

13 Текстильне виробництво 5 

13.9  *Виробництво інших текстильних виробів  5 

13.92  *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  7 

13.93  *Виробництво килимів і килимових виробів  5 

14  *Виробництво одягу  5 

14.1  *Виробництво одягу, крім хутряного  5 

14.11  *Виробництво одягу зі шкіри  5 

14.13  *Виробництво іншого верхнього одягу  7 

14.19  *Виробництво іншого одягу й аксесуарів  7 

14.3  *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу  5 

14.39  *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу  5 

15  *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів  
5 

15.1  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво 

дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; 

вичинка та фарбування хутра  

5 

15.11  *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та 

фарбування хутра  
5 

15.12  *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-

сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів  
5 

15.20  *Виробництво взуття  5 

16.23  *Виробництво інших дерев’яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  
5 

16.24  *Виробництво дерев’яної тари  5 

16.29  *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення 

виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння  

5 



 

25.9 Виготовлення інших готових металевих виробів 9 

31.0 Виробництво меблів 10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 

засобів  
10 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  10 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

74.2  Діяльність у сфері фотографії  5 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  5 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  5 

77.29  Прокат інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

81.2  Діяльність із прибирання  7 

81.21  Загальне прибирання будинків  7 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових 

об’єктів  
7 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
5 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  5 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  5 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  5 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку  
7 

96.0  Надання інших індивідуальних послуг  7 

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних 

виробів  
5 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім 

виробництва перук)  
7 

96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг  5 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для ІІ групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно 

до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010  

(за уточненим переліком ДФС України) 

 

КВЕД Назва виду діяльності Ставка 

податку 

01  Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із 

ними послуг  
10 

01.1  Вирощування однорічних і дворічних культур  10 

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур  
5 

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 

бульбоплодів  
5 

01.16  Вирощування прядивних культур  5 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур  5 

01.2  Вирощування багаторічних культур  5 

01.21  Вирощування винограду  5 

01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів  5 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 5 

01.27  Вирощування культур для виробництва напоїв  5 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур  5 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  5 

01.30  Відтворення рослин  5 

01.4  Тваринництво  5 

01.41  Розведення великої рогатої худоби молочних порід  5 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів  5 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини конячих  5 

01.45  Розведення овець і кіз  5 

01.46  Розведення свиней  7 

01.47  Розведення свійської птиці  3 

01.49  Розведення інших тварин  3 

01.50  Змішане сільське господарство  5 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після 

урожайна діяльність  
5 

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  5 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  5 

01.63  Післяурожайна діяльність  5 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 



 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

03  Рибне господарство  Х 

03.1  Рибальство  Х 

03.12  Прісноводне рибальство  10 

10  Виробництво харчових продуктів  Х 

10.1  Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10 

10.11  Виробництво м’яса  10 

10.12  Виробництво м’яса свійської птиці  10 

10.13  Виробництво м’ясних продуктів  10 

10.3  Перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.31  Перероблення та консервування картоплі  10 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  10 

10.39  Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  10 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  10 

10.42  Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10 

10.5  Виробництво молочних продуктів  10 

10.51  Перероблення молока, виробництво масла та сиру  10 

10.52  Виробництво морозива  10 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів  
10 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної 

промисловості  
10 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10 

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання  

10 

10.73  Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних 

виробів  
10 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів  10 

16  Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та 

корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

10 

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації  Х 

18.1  Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг  10 

18.11  Друкування газет  5 

18.12  Друкування іншої продукції  5 



 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу  10 

31  Виробництво меблів  15 

33  Ремонт і монтаж машин і устаткування  Х 

33.1  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, 

машин і устаткування  
10 

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів  10 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 

промислового призначення  
10 

33.20  Установлення та монтаж машин і устаткування  10 

41  Будівництво будівель  Х 

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель  10 

42  Будівництво споруд  10 

45  Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 

мотоциклами, їх ремонт  
Х 

45.19  Торгівля іншими автотранспортними засобами  15 

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  10 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 

мотоциклами  
Х 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами  
15 

46.3 Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
10 

46.4  Оптова торгівля товарами господарського призначення  15 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  Х 

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й 

устаткуванням  
15 

46.65  Оптова торгівля офісними меблями  15 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  15 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  15 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової торгівлі  Х 

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічним обладнанням  
15 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і 

опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
15 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  15 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними продуктами  15 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  15 

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  15 



 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами 

та мотоциклами  
Х 

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах  Х 

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 
7 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  7 

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.22  Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними 

та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.30 Роздрібна торгівля пальним 15 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  
Х 

47.41  Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним 

устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, 

записування, відтворення звуку й зображення  

7 

47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами господарського 

призначення в спеціалізованих магазинах  
Х 

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічними виробами в 

спеціалізованих магазинах  

7 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, 

покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах  
7 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та 

іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах  
7 



 

47.6  Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та 

товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах  
7 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах  7 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих 

магазинах  
7 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих 

магазинах  
Х 

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах  7 

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах  
7 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах  

7 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в 

спеціалізованих магазинах  
7 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах  3 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  Х 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами * (крім продажу 

підакцизних товарів, пально-мастильних, лікеро-горілчаних та 

тютюнових виробів, разом з цим, дозволено здійснювати 

роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів в ємкостях 

до 20 л та діяльність фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним 

продажем пива та столових вин) 

5 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними 

виробами, одягом і взуттям  
5 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  5 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами  Х 

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового 

замовлення або через мережу Інтернет  
5 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами  5 



 

49  Наземний і трубопровідний транспорт  Х 

49.3  Інший пасажирський наземний транспорт  Х 

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 

сполучення  
10 

49.32  Надання послуг таксі  10 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.  5 

49.4  Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг 

перевезення речей  
Х 

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  10 

49.42  Надання послуг перевезення речей (переїзду)  10 

55  Тимчасове розміщування  Х 

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового 

розміщування  
12 

56  Діяльність із забезпечення стравами та напоями  Х 

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  10 

56.2  Постачання готових страв  10 

56.21  Постачання готових страв для подій  10 

56.29  Постачання інших готових страв  10 

56.30 Обслуговування напоями 15 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з 

ними діяльність  
Х 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і 

комп’ютерних систем  
10 

68  Операції з нерухомим майном  Х 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 

нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не 

перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, 

загальна площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові 

приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна 

площа яких не перевищує 300 м2) 

10 

68.32 Операція з нерухомим майном за винагороду або на основі 

контракту 
10 

69  Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, 

адвокатську діяльність та арбітражних керуючих) 

Х 

69.10  Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, 

адвокатську діяльність та арбітражних керуючих) 

10 

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування * (крім аудиту) 
10 



 

70.21  Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю  5 

73.1  Рекламна діяльність  5 

73.11  Рекламні агентства  5 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової 

інформації  
5 

73.20 Дослідження кон»юктури ринку та виявлення громадської 

думки 
5 

74  Інша професійна, наукова та технічна діяльність  Х 

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  10 

74.20  Діяльність у сфері фотографії  2 

74.30  Надання послуг перекладу  7 

74.90  Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.  5 

75.0  Ветеринарна діяльність  5 

       Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи 

встановлюється у розмірі:  

       1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з 

цим Кодексом; 

       2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до 

складу єдиного податку.  

      Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з 

виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка 

єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2. 

       Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з 

одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду 

залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у 

відсотках бази оподаткування): 

       1) для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту)  

0,95; 

       2) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях,  0,57; 

       3) для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)  0,57; 

      4) для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях,  0,19; 

      5) для земель водного фонду  2,43; 

     6) для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого 

ґрунту  6,33. 

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 
 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік 

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території Чупахівської селищної ради: ставки 

земельного податку згідно з додатком 1;  

2. Установити ставку земельного податку для ведення особистого 

селянського господарства для осіб які самостійно обробляють земельні паї в 

розмірі 2,5% але не менше 1 га.  

1) пільги  для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу  України, за переліком згідно 

з додатком 2.  

3. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.  

          4. Рішення набирає чинності  01 січня 2020 року. 

          5. Рішення 8 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

22.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на території Чупахівської селищної ради на 2019 рік» втрачає 

чинність  з 01.01. 2020 р.  

    6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                    О.В. Кужель 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку 

вісімнадцята сесія сьомого скликання 

від 18.06.2019 року 

 

 

Ставки земельного податку 

на 2020 рік,  

введені в дію з 1 січня 2020 року 

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код КОАТУУ Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  

(% нормативної грошової оцінки) 

За земельні 

ділянки, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні 

ділянки за межами 

населених 

пунктів, 

нормативну 

грошову оцінку 

яких не проведено 

 

Код 

 

Назва 

для 

юридичн

их осіб 

для 

фізичних 

осіб (в т.ч. 

ФОП) 

для 

юридичн

их осіб 

для 

фізичних 

осіб (в т.ч. 

ФОП) 

1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення 
х х х х 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 
1 0,5 5 0,5 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства 
0,5 0,5 5 0,5 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства 
0,5 0,5 5 0,5 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства 
0,5 0,5 5 0,5 

01.05 Для індивідуального садівництва 0,5 0,5 5 0,5 

01.06 Для колективного садівництва 0,5 0,5 5 0,5 

01.07 Для городництва 0,5 0,5 5 0,5 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,5 0,5 5 0,5 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,5 0,5 5 0,5 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 
0,5 0,5 5 0,5 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві 
0,5 0,5 5 0,5 

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції 

0,5 0,5 5 0,5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення 
0,5 0,5 5 0,5 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

0,5 0,5 5 0,5 

02 Землі житлової забудови х х х х 



 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

0,05 0,05 х х 

02.02 Для колективного житлового 

будівництва 
0,05 0,05 х х 

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку 

0,05 0,05 х х 

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання 
0,05 0,05 х х 

02.05 Для будівництва індивідуальних 

гаражів 
0,05 0,05 х х 

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва 
0,05 0,05 х х 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,05 0,05 х х 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

х х х х 

03 Землі громадської забудови х х х х 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

х х х х 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти 
х х х х 

03.03 Для будівництва та обслугову-вання 

будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги 

х х х х 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій 

х х х х 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування 

х х х х 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів 

х х х х 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі 
5 5 5 5 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування 

х х х х 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 
х х х х 



 

установ 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури 
2 1 2 1 

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки 
х х х х 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування 

2 1 2 1 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування 

1 1 1 1 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів МНС 
х х х х 

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської 

забудови 

0,5 0,5 0,5 0,5 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного фонду х х х х 

04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 
- - - - 

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників 
- - - - 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків 
- - - - 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів 
- - - - 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків 
- - - - 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків 
- - - - 

04.07 Для збереження та використання 

парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва 

- - - - 

04.08 Для збереження та використання 

заказників 
- - - - 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ 
- - - - 

04.10 Для збереження та використання 

пам'яток природи 
- - - - 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків 
- - - - 

05 Землі іншого природоохоронного х х х х 



 

призначення 

06 Землі оздоровчого призначення 

(землі, що мають природні 

лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть 

використовуватися для 

профілактики захворювань і 

лікування людей) 

х х х х 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів 
3 3 3 3 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів 
- - - - 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 3 3 3 3 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

07 Землі рекреаційного призначення х х х х 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення 
3 3 5 5 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту 
1 1 1 1 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва 
3 0,3 5 0,3 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва 
3 0,3 5 0,3 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

08 Землі історико-культурного 

призначення 
х х х х 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 

культурної спадщини 
х х х х 

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів 
х х х х 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення 
х х х х 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

х х х х 

09 Землі лісогосподарського 

призначення 
х х х х 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг 
0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 0,1 0,1 0,1 0,1 



 

призначення 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

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

10 Землі водного фонду х х х х 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 
1 1 1 1 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами 
1 1 1 1 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення 
1 1 1 1 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими водогоспо-

дарськими спорудами і каналами 

1 1 1 1 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів 
х х х х 

10.06 Для сінокосіння 1 1 1 1 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1 1 1 1 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей 

1 1 1 1 

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт 
х х х х 

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд 

х х х х 

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів 

х х х х 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

х х х х 

11 Землі промисловості х х х х 

11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням 

надрами 

5 5 5 5 

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної та іншої промисловості 

5 5 5 5 



 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств 

5 5 5 5 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води) 

5 5 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

12 Землі транспорту х х х х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту 

1,5 - 1,5 - 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту 

х х х х 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту 

х х х х 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства 

х х х х 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту 

х х х х 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів трубопровідного транспорту 
х х х х 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту 

х х х х 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій 

1 1 3 3 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту 

1 1 3 3 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та - - - - 



 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

13 Землі зв'язку х х х х 

13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікації 
2 - 2 - 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку 

1 - 1 - 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку 
1 - 1 - 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження і 

використання земель природно-

заповідного фонду 

- - - - 

14 Землі енергетики х х х х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій 

3 х 3 х 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

3 х 3 х 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

х х х х 

15 Землі оборони х х х х 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України 
х х х х 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ МВС 
х х х х 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної прикордонної 

служби України 

х х х х 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки України 
х х х х 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту 

х х х х 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

х х х х 

15.07 Для розміщення та постійної х х х х 



 

 

 

Секретар селищної ради                                   М.М. Маслюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 

військових формувань 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

х х х х 

16 Землі запасу 0,3 0,3 0,3 0,3 

17 Землі резервного фонду 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Землі загального користування - - - - 

19 Земельні ділянки, надані для 

комерційного використання 
1,5 1,5 5 0,5 

20 Для цілей підрозділів 16 – 18 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного 

фонду 

- - - - 



 

Додаток 2 

до  рішення Чупахівської селищної ради  

вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 18.06.2019 року 

 «Про встановлення ставок та  

пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»  

 

 

Пільги зі сплати земельного податку 

на 2020 рік,  

введені в дію з 1 січня 2020року 

 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Група платників, категорія/цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір 

пільги  

(у 

відсотках) 

Інваліди першої і другої групи в межах ст.281.2 ПКУ 100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 

18 років в межах ст.281.2 ПКУ 

100 

Пенсіонери (за віком) в межах ст.281.2 ПКУ 100 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» в межах ст.281.2 ПКУ 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах ст.281.2 ПКУ 

100 

Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та 

землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої 

групи – за умови передачі земельних ділянок та земельних 

часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої 

групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 

організацій інвалідів 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 

організації, які засновані громадськими організаціями 

інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх 

повною власністю, де протягом попереднього календарного 

місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце 

роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за 

умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить 

протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці 

100 

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно 

від форми власності і джерел фінансування 

100 

Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

Заклади науки (крім національних та державних дендроло-

гічних парків), які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів 

100 

Заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів 

державного або місцевих бюджетів 

100 

Заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

Заклади соціального захисту, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

Заклади фізичної культури і спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 

бюджетів 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади 

та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, 

які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 

здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і 

спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також 

центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 

споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, 

їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є 

неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, за земельні ділянки, на яких 

розміщені їх спортивні споруди 

100 

Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, 

установи та організації, військові формування, утворені 

відповідно до Законів України, Збройні Сили України та 

Державна прикордонна служба України, органи Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються 

за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 

100 

Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок 

під об’єктами комунальної власності 

100 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Вісімнадцята сесія 

         

РІШЕННЯ   

      

18.06.2019         смт. Чупахівка 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

 податку на нерухоме майно, відмінне від  

земельної ділянки на території Чупахівської  

селищної ради на 2020 рік 
 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  селищна  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Установити на території Чупахівської селищної ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 2. 

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації у встановленому 

законом порядку. 

3. Рішення набирає чинності  з  01.01.2020 р. 

4. Рішення  десятої сесії сьомого скликання  Чупахівської селищної ради 

від 03.08.2018р. «Про внесення змін до рішення 8 сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 22.06.2018р. «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Чупахівської селищної ради на 2019 рік» втрачає чинність з 

01.01.2020 року. 

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

Селищний голова                                                О.В.Кужель 

 



 

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 

 

Код 

області 

Код 

району 

Код 

КОАТУУ 

Назва 

59 59203 5920382001 

5920382002 

5920382003 

5920382004 

5920382005 

5920382006 

 

с. Грінченкове 

с. Всадки 

с. Грунька 

с. Соборне 

с. П’яткине 

с. Розсохувате 

 

59 59203 5920355500 

5920355503 

5920355505 

5920355507 

 

смт. Чупахівка 

с. Коновалик 

с. Оленинське 

с. Софіївка 

59 59203 5920385401 

5920385402 

5920385403 

 

с. Лантратівка 

с. Духовниче 

с. Новопостроєне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про затвердження акту про обстеження 

земельної ділянки від 12.06.2019 р. 

 

             Відповідно до статей 25, 26, 59, 60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Положення про комісію з визначення та 

відшкодування Чупахівській  селищній  раді   збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням 

законодавства», заслухавши інформацію Гончар  Тетяни  Василівни – 

начальника відділу економічного  розвитку, інвестицій, регуляторної 

діяльності, земельних відносин  та екології  Чупахівської  селищної ради про 

проведення  обстеження  земельної ділянки   по вул. Воздвиженська (Леніна), 

48  та вул. Воздвиженська (вул. Леніна) 50  смт. Чупахівка  Охтирського  

району  Сумської  області  від 12 червня  2019  року № 1, яка 

використовується  Зражевським Є. Ю. селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Затвердити акт обстеження  земельної ділянки   по вул. Воздвиженська 

(Леніна), 48  та вул. Воздвиженська (вул. Леніна) 50  смт. Чупахівка  

Охтирського  району  Сумської  області  від 12 червня  2019  року № 1, яка 

використовується  Зражевським Є. Ю. ( Додається)   

       2.  Направити  акт обстеження  земельної  ділянки  Зражеському  Є. Ю. 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з  

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій  та на постійну комісію з питань  будівництва, житлово – 

комунального  господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин. 

 

Селищний голова                                  О. В. Кужель 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про припинення права постійного 

користування  земельною ділянкою 

гр. Максакову О.С. 

 

 

       Відповідно статті 26, статті 59 частини 1 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Максакова Олександра 

Степановича, про  припиненя права постійного користування земельною 

ділянкою, селищна рада   

В И Р І Ш И Л А: 

 

           1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою 

площею 1,4494 га (угіддя – рілля), кадастровий номер 

5920385400:02:001:5212 (державний акт на право постійного користування 

серія СМ 00670), яка надавалась  гр. Максакову Олександру Степановичу для 

ведення особистого селянського господарства (01.03) на території 

Лантратівського старостату Чупахівської селищної  ради Охтирського району 

Сумської області. 

           2. Зарахувати земельну ділянку площею 1,4494 га до земель запасу 

Чупахівської селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                   О.В.Кужель 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Геращенку О.О. 

 

      Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Геращенка 

Олександра Олександровича, щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Геращенку Олександру Олександровичу, який зареєстрований за адресою: 

гуртожиток в/ч 2276 , с. Климентове, Охтирського району, Сумської області 

на земельну  ділянку площею 1,9511 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:005:5077 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

      2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

      3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.11  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Голец Є.В. 

 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Голец Євгенія 

Валерійовича щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Голец Євгенію Валерійовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Пушкіна, 

29, с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області на земельну  

ділянку площею 1,85 га  для ведення особистого селянського господарства  

(код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0022 із земель сільськогосподарського  призначення, 

Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

       2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

       3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.15  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Діденку В.О. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Діденка 

Володимира Олеговича щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Діденка Володимира Олеговича, який зареєстрований за адресою: пров. 

Шкільний, 11, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,9512 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:005:5075 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

     2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

     3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.1  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Заривних В.В. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Заривних 

Валентина Валентиновича, щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Заривних Валентину Валентиновичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Садова, 46, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,85 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0027 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

     2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

     3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.6  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Сімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я    

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Картузу А.О. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Картуза Антона 

Олександровича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

      1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Картузу Антону Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Штагера 3, кв. 66, м. Охтирка, Сумської області на земельну  ділянку площею 

1,8888 га  для ведення особистого селянського господарства  (код згідно 

КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:008:0016 із земель сільськогосподарського  призначення, 

Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

      2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

      3. Частково рішення 13 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

07.12.2018р « Про надання громадянам - учасникам АТО  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.1  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку  

документації із землеустрою  

гр. Кириченко В.А. 

 

      Відповідно до статті 25, пункту 34 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 33, 116, 

118, 121, 125  Земельного кодексу України, статей 22, 25, 50 Закону України 

«Про землеустрій», розглянувши заяву громадянки Кириченко Віри 

Андріївни про надання їй дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства в с. Софіївка, Охтирського району Сумської 

області,  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність громадянці Кириченко Вірі 

Андріївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Пушкіна 32, с. Оленинське на 

земельну ділянку орієнтовною площею 0,55 га,  для ведення   особистого 

селянського господарства (код згідно  КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул. 

Широка, 18 с. Софіївка Охтирського району  Сумської області. 

           2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити 

згідно вимог чинного законодавства та подати на затвердження сесії 

селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 

 

 

 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) Кириченко В.А. 

 

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування», 

статтями 12, 81, 118,121, 125 Земельного кодексу України,  розглянувши 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Кириченко Віри 

Андріївни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,   селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 

Кириченко Вірі Андріївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою :  

вул. Широка 18, с. Софіївка, Охтирського району,  Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:05:001:0011. 

      2. Передати громадянці Кириченко Вірі Андріївні у приватну власність 

земельну ділянку площею  0,2500 га,  кадастровий номер 

5920355500:05:001:0011, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул.Широка 18, 

с.Софіївка  Охтирського району Сусмської області. 

       3. Громадянці Кириченко Вірі Андріївні 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 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Комарицькому К.В. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Комарицького 

Костянтина Валерійовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Комарицькому Костянтину Валерійовичу, який зареєстрований за адресою: 

вул. Гусинська, 43, м. Охтирка, Сумської області на земельну  ділянку 

площею 1,8888 га  для ведення особистого селянського господарства  (код 

згідно КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:008:0019 із земель сільськогосподарського  призначення, 

земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

    3. Частково рішення 13 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

07.12.2018р « Про надання громадянам - учасникам АТО  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.3  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Мазуну С.В. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України «Про землеустрій»,    статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина Мазуна Сергія Васильовича - 

учасника бойових дій, щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Мазуну Сергію Васильовичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Лебединська 22 кв.2, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області 

на земельну  ділянку площею 1,8887 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:008:0018 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

     2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

     3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.8  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Майбороді Д.Ю. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина учасника АТО Майбороди Дмитра 

Юрійовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

         1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Майбороді Дмитру Юрійовичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Батюка, 9, м. Охтирка, Сумської області на земельну  ділянку площею 1,8888 

га  для ведення особистого селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ – 

01.03) , кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:008:0020 із 

земель сільськогосподарського  призначення, Земель запасу Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області.  

         2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

         3.  Частково рішення 13 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 07.12.2018р « Про надання громадянам - учасникам АТО  дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.4  вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

Селищний голова                                         О.В.Кужель 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про передачу земельної ділянки у 

приватну власність гр. Максакову О.С. 

  

       Відповідно до статей 12, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, статті 26, частини 1 статті 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Максакова Олександра 

Степановича, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Передати громадянину Максакову Олександру Степановичу у приватну 

власність земельну ділянку площею 1,4494 га (угіддя – рілля), кадастровий 

номер 5920385400:02:001:5212 для ведення особистого селянського 

господарства в межах с. Лантратівка на території Чупахівської селищної ради  

Охтирського району  Сумської області. 

      2.  Громадянину  Максакову Олександру Степановичу  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 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Вербицькому В.В. 

         Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Вербицького 

Володимира Вікторовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну 

власність для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Вербицькому Володимиру Вікторовичу, який зареєстрований за адресою: 

вул. Деповська, 101, м. Конотоп, Сумської області на земельну  ділянку 

площею 1,85 га  для ведення особистого селянського господарства  (код 

згідно КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0021 із земель сільськогосподарського  призначення, 

Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

       2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

       3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.4  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Пардаєву Ш.Х. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Пардаєва Шухрата 

Хасановича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Пардаєву Шухрату Хасановичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Покровська,107, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,9512 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:005:5079 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

      2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

      3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.10  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання згоди на затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення земельної   

ділянки у власність гр. Протопопову Василю 

Андрійовичу для ведення особистого 

селянського господарства за межами 

с. Новопостроєне.  

  

       Керуючись   статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 

статтями 12, 81, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,  розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Протопопову Василю Андрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої за межами населених пунктів на території  

Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області, 

 селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на затвердження проекту землеустрою  щодо відведення  земельної 

ділянки у власність гр. Протопопову Василю Андрійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,00 

га. за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920385400:01:001:5747. 

  

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 

 

 
 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Проценку С.І 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Проценка Сергія 

Івановича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Проценку Сергію Івановичу, який зареєстрований за адресою: гуртожиток в/ч 

2276, с. Климентове Охтирського району Сумської області на земельну  

ділянку площею 1,9512 га  для ведення особистого селянського господарства  

(код згідно КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:005:5076 із земель сільськогосподарського  призначення, 

Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

      2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

      3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.3  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

18.06.2019                                                                                       смт. Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Римар В.М. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Римар Віталія 

Миколайовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Римар Віталію Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: пров. 

Садовий,10, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,9511 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:005:5074 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

       2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

       3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.9  вважати таким, що втратило чинність. 

 
Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Сергієнку С.М. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Сергієнка Сергія 

Миколайовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Сергієнко Сергію Миколайовичу , який зареєстрований за адресою: пров. 

Гусарський ,м. Охтирка на земельну  ділянку площею 1,9512 га  для ведення 

особистого селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:005:5072 із земель 

сільськогосподарського  призначення, Земель запасу Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області.  

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

          3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.2  вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Троць С.М. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Троць Сергія 

Миколайовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Троць Сергію Михайловичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Воздвиженська, 33, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,8887 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:008:0017 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

          3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.13  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Хрякову С.М. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Хрякова Сергія 

Миколайовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Хрякову Сергію Миколайович, який зареєстрований за адресою: вул. 

Горішнього, 142, м. Чугуїв, Харківської області на земельну  ділянку площею 

1,9511 га  для ведення особистого селянського господарства  (код згідно 

КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:005:5078 із земель сільськогосподарського  призначення, 

Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області.  

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

          3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.7  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Шевченку Ю.О. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Шевченка Юрія 

Олександровича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність 

для ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Шевченку Юрію Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Покровська,107, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,9512 га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:005:5073 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

          3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.12  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу громадянину- 

учаснику АТО на розробку проекту 

 землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Яризьку М.М. 

 

        Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України,  

статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх 

соціального захисту », статті 50 Закону України « Про землеустрій», статті 

26, частини 1 статті 59 Закону України « Про  місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Яризька Миколи 

Миколайовича, щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для 

ведення особистого селянського господарства, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Яризьку Миколі Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. 

Пушкіна, 29, с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області на 

земельну  ділянку площею 1,8551га  для ведення особистого селянського 

господарства  (код згідно КВЦПЗ – 01.03) , кадастровий номер земельної 

ділянки 5920355500:01:003:0023 із земель сільськогосподарського  

призначення, Земель запасу Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області.  

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

          3. Частково рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 

від 06.09.2018р «Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства», а саме пункт 

1.14  вважати таким, що втратило чинність. 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки   

у власність гр. Міщенку Василю Івановичу 

для ведення особистого селянського  

господарства  в с. Новопостроєне 

 

    Керуючись   статтею  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Міщенку Василю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої в с. Новопостроєне, Охтирського 

району, Сумської області, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у  

власність гр. Міщенку Василю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства ( код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Новопостроєне  на 

території Чупахівської селищної ради  Охтирського району  Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:04:001:5131 . 

     2. Передати  гр. Міщенку Василю Івановичу у власність земельну ділянку  

площею 0,4800 га (землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 5920385400:04:001:5131 для 

ведення особистого селянського господарства  в с. Новопостроєне, 

Охтирського району,  Сумської області. 

      3. Гр. Міщенку Василю Івановичу право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень". 

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної  ділянки 

для будівництва та обслуговування  будівель 

громадських та релігійних організацій 

передачу її у постійне користування  

 

       Керуючись   статтею 50 Закону України « Про землеустрій», пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 92,123,125, 126, частиною 2 статті 134, 186 Земельного 

кодексу України,  розглянувши заяву релігійної громади парафії  в особі 

настоятеля парафії Д.Малдрика про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування  для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, селищна 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

    1. Затвердити проект  землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

релігійній громаді парафії Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх 

Софії Української православної церкви в постійне користування  для 

будівництва та обслуговування  будівель громадських та релігійних 

організацій (03.04) за рахунок земель запасу комунальної власності 

розташованої  за адресою: с. Грінченкове пров. Шкільний 9, Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки: 

5920382000:02:001:5202. 

    2. Провести державну реєстрацію земельної ділянки у комунальну 

власність Чупахівської  об’єднаної територіальної громади в особі 

Чупахівської селищної ради. 

     3. Земельну ділянку загальною площею 0,3000 га, розташовану  за 

адресою: с. Грінченкове пров. Шкільний 9, Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер 5920382000:02:001:5202 передати в постійне 

користування релігійній громаді парафії Святих мучениць Віри, Надії, 

Любові та матері їх Софії Української православної церкви.  



 

    4. Оформити право постійного користування земельною ділянкою 

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 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження проекту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки 

Комунальному підприємству «Добробут»   

 

 Відповідно до статей 12, 122, 125 Земельного кодексу України,  пункту 

34 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59  Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Комунальному підприємству «Добробут» 

Чупахівської селищної ради,  селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Комунальному підприємству «Добробут» Чупахівської селищної ради в 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

комунального обслуговування (03.12) із земель запасу за адресою : смт. 

Чупахівка вул. Воздвиженська, 50а Охтирського району Сумської області 

кадастровий номер  земельної ділянки 5920355500:02:001:5228. 

       2.  Провести державну реєстрацію земельної ділянки у комунальну 

власність Чупахівської  об’єднаної територіальної громади в особі 

Чупахівської селищної ради. 

       3. Передати земельну ділянку  площею 0,2473 га, з цільовим 

призначенням: для будівництва та обслуговування будівель комунального 

обслуговування (код згідно КВЦПЗ 03.12) в постійне користування 

Комунальному підприємству «Добробут» Чупахівської селищної ради. 

       4. Оформити право постійного користування земельною ділянкою 

відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень". 

       5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                                     О.В.Кужель 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження перерозподілу 

планових показників по доходах 

загального фонду селищного бюджету 

 

     Відповідно до пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  

пунктом 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

за підсумками виконання бюджету Чупахівської селищної ради за 5 місяців 

2019 року, з метою забезпечення виконання планових показників за 2019 рік 

в розрізі платежів, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Затвердити перерозподіл планових показників по доходах загального 

фонду селищного бюджету на 2019 рік, а саме: 

    2. Зменшити планові показники по: 

    - ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати» в сумі 350 000 грн. 

    - ККД  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)» в 

сумі 3 800 грн. 

    - ККД 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості»  в сумі 15 900 грн. 

     - ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості» 4 800 грн.  

    - ККД 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 109 000 грн.  

    - ККД 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 17 000 грн. 

    - ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 15 000 грн. 

   - ККД 18050500 «Єдиний податок з сільськогосподарських товаровироб-

ників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 



 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків» в 

сумі 330 000 грн. 

    - ККД 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг» в сумі 

700 грн. 

    - ККД 22090100 «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування» в сумі 1 000 грн.   

    3. Збільшити планові показники за кодами доходів: 

     - ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 

плата» в сумі 818 500 грн.  

     - ККД 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» 24 000 грн. 

     - ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» 4 700 грн. 

    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                   О.В.Кужель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про прийняття на обслуговування  

до відділення ( групи ) підтриманого  

проживання  осіб похилого віку  та осіб  

з інвалідністю КУ « Центр надання соціальних  

послуг Чупахівської селищної ради» 

 

        Керуючись  Законом України  «Про  соціальні послуги»,  Наказом  

міністерства соціальної політики від 07.06. 2017р.  №956 «Про затвердження  

державного   стандарту соціальної послуги  підтриманого   проживання  осіб 

похилого   віку та осіб  з інвалідністю», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», Положенням про вiддiлення (групу) підтриманого проживання осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, Державним стандартом соціальної 

послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю 

Чупахівська селищна рада вирішила: 

 

1.Прийняти на обслуговування до вiддiлення ( групи ) підтриманого 

проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю: 

1)  Сірко Тамару Василівну 22.08.1945 р.н. – с. Грунь       

2)  Гречку Івана Яковича 04.12.1928р.н. – с. Оленинське 

3) Демиденка Володимира Максимовича 02.02.1942р.н.-с.Оленинське 

4) Швець Галину Володимирівну 07.01.1944 р.н.- смт. Чупахівка 

5) Гончар Тетяну Дмитрівну 13.04.1954 р.н.- смт. Чупахівка 

6) Ретушняк Марію Михайлівну 21.08.1939 р.н.- с. Всадки 

7) Губаренко Надію Олексіївну 01.07.1941 р.н.- смт. Чупахівка 

8) Потапенка Сергія Михайловича 30.04.1961 р.н.- с.Лантратівка  

9)Довгопол Катерину Дмитрівну 24.12.1942р.н-смт. Чупахівка 

10) Бабіну Надію Василівну 25.10.1938 р.н. - с. П’яткине 

11) Перетятько Валентину Іллівну 07.03.1955 р.н- смт. Чупахівка 

12)Пустовіт Миколу Миколайовича 22.01.1952 р.н. –с.Оленинське 



 

     2. Зобв’язати  директора  КУ «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 

селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова        О.В.Кужель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про створення Центру 

надання адміністративних  

та соціальних послуг 

 

     Керуючись пунктом  6 частини 1 статті 26 Закону України  « Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання вимог статті 12 Закону України 

«Про адміністративні послуги» з урахуванням вимог Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності», 

Програми  економічного і соціального розвитку Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки та заслухавши інформацію 

начальника відділу надання адміністративних та соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради Кузьменко Лідії Григорівни селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. З метою створення Центру надання адміністративних та соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради : 

     1.1. Розробити концепцію (програму) створення ЦНАП  

     1.2. Розробити положення про Центр надання адміністративних та  

     соціальних послуг Чупахівської селищної ради; 

     1.3. Розробити Регламент Центру надання адміністративних та соціальних  

     послуг; 

      1.4. Розробити перелік адміністративних послуг, що надаються  через  

      Центр надання адміністративних та соціальних послуг. 

2. Контроль за виконанням рішення покладається на постійну комісію з 

питань  планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                        О.В.Кужель 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Вісімнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

18.06.2019                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про придбання автобуса для соціальних  

потреб жителів Чупахівської об’єднаної  

територіальної громади. 

 

   Керуючись пунктами 23, 27 частини 1 статті 26 Закону України  « Про 

місцеве самоврядування в Україні», вимогами Бюджетного та Податкового 

кодексів України, заслухавши інформацію головного бухгалтера 

Чупахівської селищної ради Чуб Наталії Вікторівни про придбання автобуса 

для соціальних потреб жителів Чупахівської об’єднаної територіальної 

громади, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Придбати автобус для соціальних потреб жителів Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади марки: MERCEDES-BENZ, моделі: 

SPRINTER 315 CBI, типу: автобус D, намер шасі: WDB 9066351S576870, з 

об’ємом двигуна: 2143 см3, колір: бежевий, кількість місць для сидіння: 21. 

2. Придбання автобуса вчиняється на умовах співфінансування загальною 

вартістю 700 тис.( сімсот тисяч) гривень за домовленістю сторін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову 

О.В. Кужеля  та постійну комісію з питань  планування та фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                        О.В.Кужель 

 


