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ПРОТОКОЛ 

Дев’ятнадцятої сесії селищної ради 

сьомого скликання 

 

від 12.08.2019                                                                                смт  Чупахівка 

 

Обрано депутатів - 13 

Присутні на сесії – 8 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 дев’ятнадцятої сесії: 

 

1. Про затвердження Програми « Сільський автобус» 

Доповідає: Кузьменко Л.Г. - начальник відділу надання адміністративних та 

соціальних послуг  

2. Про затвердження переліку проектів, що пропонуються до фінансування за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури Чупахівської об’єднаної територіальної громади 

в 2019 році 

Доповідає: Кузьменко Л.Г. - начальник відділу надання адміністративних та 

соціальних послуг  

3. Про затвердження   Концепції   створення   та розвитку  Центру   надання 

адміністративних послуг у Чупахівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді на 2019 – 2020 роки 

Доповідає: Кузьменко Л.Г. - начальник відділу надання адміністративних та 

соціальних послуг  

4. Про прийняття субвенцій з обласного бюджету. 

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

5. 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 

6. Про затвердження звіту про виконання бюджету за перше півріччя 2019 

року  

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

7. Про затвердження договору оренди транспортного засобу  

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



 

8. Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чупахівської 

територіальної громади у власність відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради  

Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради 
9. Про передачу спортивного майданчика на баланс Чупахівської селищної 

ради 

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

10. Про затвердження плану оптимізації закладів загальної середньої освіти 

Чупахівської селищної ради  на 2019-2020 роки. 

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

11. 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: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг       

 Чупахівської селищної ради» 

 12. Про затвердження  в новій редакції Положення про комісію з визначення 

та відшкодування Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням 

законодавства 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

13. Про затвердження Переліку земельних ділянок сільськогосподарського   

призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами на території 

Чупахівської селищної ради. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 14. Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Римару Г.І. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 16. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність гр. Римарю Григорію  Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Софіївка. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ситнику Ю. В. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 



 

 18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ситнику Ю. В. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ситнику Ю. В. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Ситнику Ю. В. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Тимбай Л.Л. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

 22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Тимбай Л.Л. 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

23. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки державної власності ( з розташованим на ній водним 

об’єктом),  наданої в оренду ТОВ «Лебединська рибоводно-меліоративна 

станція» для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 10.07), розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

24. Про затвердження кандидатури Воробйової Л.В для призначення 

заступником Чупахівського  селищного голови 

Доповідає: Кужель О.В. – голова Чупахівської селищної ради 

25. Різне: 

Про звернення депутатів. 

26. Про інформацію В. Арєхова про пам’ятні дати в історії населених пунктів 

Чупахівської громади. 

 
Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та регламент 

дев’ятнадцятої сесії селищної ради сьомого скликання 

 



 

СЛУХАЛИ: Кузьменко Л.Г. - начальника відділу надання адміністративних 

та соціальних послуг про затвердження Програми « Сільський автобус» 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Кузьменко Л.Г. - начальника відділу надання адміністративних 

та соціальних послуг про затвердження переліку проектів, що пропонуються 

до фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури Чупахівської об’єднаної 

територіальної громади в 2019 році 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Кузьменко Л.Г. - начальника відділу надання адміністративних 

та соціальних послуг про затвердження Концепції створення та розвитку  

Центру надання адміністративних послуг у Чупахівській селищній 

об’єднаній територіальній громаді на 2019 – 2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – виконуючу обов’язки начальника фінансового 

відділу про прийняття субвенції з обласного бюджету  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - виконуючу обов’язки 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. - виконуючу обов’язки начальника фінансового 

відділу про затвердження звіту про виконання бюджету за перше півріччя 

2019 року  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

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

про затвердження договору оренди транспортного засобу  
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

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

про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чупахівської 



 

територіальної громади у власність відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради  

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

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

передачу спортивного майданчика на баланс Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

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

затвердження плану оптимізації закладів загальної середньої освіти 

Чупахівської селищної ради  на 2019-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора КУ « 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: Гончар Т.В. - начальника відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження в новій редакції Положення про комісію з визначення та 

відшкодування Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням 

законодавства 

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 Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призна-

чення комунальної власності, право оренди яких виставляється на земельних 

торгах у формі аукціону окремими лотами на території Чупахівської 

селищної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про поділ 

земельних ділянок комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 



 

Голосували одноголосно 

 

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

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) Римару Г.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 

затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр. Римарю Григорію  Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства в с. Софіївка. 

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) Ситнику Ю. 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 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ситнику Ю. 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 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ситнику Ю. 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 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ситнику Ю. 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 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Тимбай Л.Л. 

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) Тимбай Л.Л. 

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 з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки державної власності ( з розташованим на ній водним 

об’єктом),  наданої в оренду ТОВ «Лебединська рибоводно-меліоративна 

станція» для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 10.07), розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Кужеля О.В.- селищного голову про затвердження кандидатури 

Воробйової Л.В для призначення заступником Чупахівського  селищного 

голови ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Маслюка М.М. – секретаря селищної ради про звернення 

депутатів 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

СЛУХАЛИ: Маслюка М.М. – секретаря селищної ради про інформацію  

В. Арєхова про пам’ятні дати в історії населених пунктів Чупахівської 

громади. 

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

Голосували одноголосно 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про  затвердження  програми  

«Сільський автобус» 

 
         Керуючись Законами  України « Про транспорт», « Про автомобільний 

транспорт», з метою задоволення потреб в регулярному, безпечному і 

комфортному пасажирському перевезенні  мешканців громади, керуючись 

статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши інформацію начальника відділу надання адміністративних та 

соціальних послуг Лідії Кузьменко про затвердження програми « Сільський 

автобус», селищна рада  ВИРІШИЛА:   

      1. Затвердити  Програму «Сільський автобус» (додається). 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено 
рішення 19 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради 
 12 серпня 2019 року 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 

«Сільський автобус» на території 

Чупахівської селищної ради  

 на 2019-2021 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік 



 

1. Повна назва Програми  Програма «Сільський автобус» на 

території Чупахівської об’єднаної 

громади на 2019-2021 рік 

 

2. Ініціатор розроблення Програми  Апарат Чупахівської селищної 

ради 

2. Розробник Програми  Апарат Чупахівської селищної   

ради 

 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Чупахівська селищна рада 

  

  

  

4. Головна мета Програми  Забезпечення потреб населення   

пасажироперевезень, 

безкоштовними, пільговими 

транспортними послугами 

5. Термін реалізації Програми  2019-2021 рік 

 

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 

реалізації програми 

 1 000 000,0 грн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

 

Пасажирський автомобільний транспорт – важлива складова 

інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність Чупахівської об'єднаної 

територіальної громади у виробничій і невиробничій сферах. 

Програма « Сільський автобус» (далі - Програма) розроблена спільно 

структурними відділами Чупахівської селищної ради, з урахуванням 

пропозицій депутатів селищної ради, мешканців смт Чупахівка, сіл 

Оленинське, Софіївка, Всадки, П’яткине, Грінченкове, Лантратівка, 

Новопостроєне та Духовниче Охтирського району, які користуються 

послугами пасажирського автотранспорту. 

В основу цієї Програми покладено Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній 

рух», та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 

року № 176.  

2. Основна мета Програми, її пріоритетні завдання 

  

Метою Програми є задоволення потреб у безкоштовному, пільговому, 

безпечному і комфортному перевезенні мешканців громади Чупахівської 

селищної ради. Програма покликана забезпечити підвищення якості надання 

споживачам послуг пасажирським транспортом загального користування 

шляхом використання сільського автобуса для: 

- поїздок учнями та педагогами шкіл Чупахівської селищної ради для 

проходження ними медичного огляду в Охтирській ЦРЛ, на спортивні 

змагання, екскурсії, участі в художній самодіяльності, фестивалі, 

конференції, круглі столи, тощо; 

- підвіз глядачів та учасників до місць проведення загальноселищних та 

загальношкільних заходів з віддалених територій селищної ради; 

- поїздок художніх колективів Чупахівської селищної ради для участі у 

заходах селищного, районного, міського, обласного, державного значення; 

- поїздок працівників селищної ради та підвідомчих установ для участі 

в семінарах, тренінгах, симпозіумах та навчаннях; 

- надання населенню Чупахівської селищної ради соціальних послуг 

(ритуальних, та ін.); 

- поїздок вихованців дошкільних навчальних закладів з вихователями 

на екскурсії, спортивні змагання, фестивалі, конкурси та ін.; 

- тощо. 

         Загальний ефект, який одержить населення громади від реалізації даної 

Програми, полягатиме в узгодженості та підвищенні якості перевезень, 

поінформованості населення про перевезення. 

 

 

 

 



 

3. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Програма спрямована на забезпечення в повному обсязі потреб 

мешканців громади Чупахівської селищної ради  в транспортних послугах. 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

1) підвищення освітнього та культурного рівня населення громади при 

проведенні різноманітних заходів; 

2) виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській 

місцевості безоплатного та пільгового підвезення населення з віддалених 

населених пунктів; 

3) зняття соціальної напруги, шляхом забезпечення надання соціальних 

послуг, в тому числі і ритуальних. 

  

4. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської селищної 

ради на відповідні цілі.  

 

5. Координація та контроль за виконанням Програми 

 

Адміністрування процесу реалізації Програми здійснюється виконавчим 

комітетом селищної ради. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження переліку проектів, що пропонуються до фінансування 

за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на формування інфраструктури Чупахівської об’єднаної територіальної 

громади в 2019 році 

 

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 

року № 200 « Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 24.04.2019р. № 280-р «Про затвердження розподілу обсягу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію начальника відділу надання адміністративних та соціальних 

послуг Лідії Кузьменко про необхідність затвердити проект, що пропонується 

до фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

  1. Затвердити перелік проектів  до фінансування за рахунок коштів 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році згідно 

додатку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження Концепції створення та розвитку Центру надання   

адміністративних послуг у Чупахівській селищній об’єднаній терито-

ріальній громаді на 2019 – 2020 роки. 

 

       Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», з метою створення та розвитку Центру 

надання адміністративних послуг у Чупахівській селищній об’єднаній 

територіальній громаді в умовах децентралізації, а також створення належних 

умов для споживачів послуг, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

    1.Затвердити Концепцію створення та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг у Чупахівській селищній об’єднаній територіальній 

громаді на  2019 – 2020 роки (додається). 

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНЦЕПЦІЯ 

створення та розвитку Центру надання адміністративних послуг 

у Чупахівській селищній об’єднаній територіальній громаді  

на 2019-2020 роки 

 

Мета Концепції 

 Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 

Чупахівською селищною радою   створюється Центр надання адміністратив-

них послуг у структурі виконавчого комітету.  

Однак, утворення такого ЦНАП  можливе  за достатнього організацій-

но-методичного забезпечення, прийняття необхідних документів, які визна-

чали б напрями його розвитку, чіткої системи надання адміністративних пос-

луг мешканцям населених пунктів Чупахівської селищної об’єднаної терито-

ріальної громади. 

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення 

умов для надання мешканцям Чупахівської селищної об’єднаної терито-

ріальної громади необхідних адміністративних послуг у зручний та 

доступний способи. 

 

Завдання Концепції 

 

Завданнями цієї Концепції є: 

- забезпечення отримання об’єднаною громадою повноважень з 

надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам 

господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою 

органам місцевого самоврядування відповідного рівня; 

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з 

комфортними умовами для обслуговування суб’єктів  звернення та 

належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого 

самоврядування; 

- забезпечення доступних умов для отримання адміністративних послуг 

усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому 

числі завдяки створення віддалених місць для роботи адміністраторів, 

залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження 

інформаційних технологій. 

Поточний стан справ і проблеми, пов’язані 

з наданням адміністративних послуг 

 

Сьогодні перед суспільством стоїть одна із найбільших проблем – 

потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та  органів 

місцевого самоврядування. 



 

У Чупахівській селищній раді надаються   адміністративні послуги. 

Наявна організація надання адміністративних послуг характеризується сут-

тєвими проблемами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що створюють 

труднощі для споживачів адміністративних послуг. 

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:  

- отримання мешканцями громади більшості необхідних адмініс-

тративних послуг здійснюється переважно в районному центрі в різних 

органах виконавчої влади; 

 

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення, в тому 

числі кабінетна система прийому, відсутність умов для очікування тощо; 

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в 

об’єднаній громаді для осіб з обмеженими фізичними можливостями (з 

інвалідністю, з додатковими потребами); 

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів 

селищної ради, в тому числі недостатність брак відповідного технічного 

обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної 

роботи; 

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових 

осіб виконавчих органів місцевої ради; 

- нові виклики (ризики) погіршення доступності адміністративних 

послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця 

проживання у зв’язку з утворенням об’єднаної територіальної громади; 

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим 

законодавством,  для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у 

сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з 

Державного земельного кадастру;  

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих 

органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги; 

- відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні 

селищної ради. 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем) 

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем 

будуть вживатися наступні заходи: 

- отримання селищною радою повноважень у сфері державної 

реєстрації речових прав; 

- утворення  Центру надання адміністративних послуг як виконавчого 

органу селищної ради; 



 

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з 

комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою, 

дитячим куточком), технікою, меблями, програмним забезпеченням; 

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення 

регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації; 

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які 

належать до власних та делегованих повноважень селищної ради, в тому 

числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а 

також адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього 

підрозділу Концепції; 

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з 

видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення, пенсійного забезпечення; надання послуг 

підприємств-монополістів у сферах енерго-; водо-; тепло- забезпечення; 

-   залучення до надання окремих адміністративних послуг старост;  

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з 

відповідними потребами з виїздом до їх населених пунктів та/або 

помешкання; 

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністра-

тивних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів 

державної влади, розширення переліку електронних послуг; 

- створення належної системи інформування громади про адміністра-

тивні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку об’єднаної 

територіальної громади ; 

- встановлення  платіжного терміналу у приміщенні ЦНАП. 

В межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися 

також механізми: 

-  узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації 

земельних ділянок; пенсійного забезпечення; організація оперативного 

документообігу з такими органами. 

Для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи: 

- утворено постійну робочу групу з питань надання адміністративних 

послуг, утворення та розвитку ЦНАП, в тому числі із залученням 

представників громадськості; 

- вивчення кращих практик організації надання адміністративних 

послуг в Україні; 

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та 

громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо 

організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при 

формуванні (розширенні) Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні 

облаштування ЦНАП, при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, 

при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП; 



 

- щорічне звітування перед селищною радою та громадою щодо 

реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її 

впровадження. 

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням 

найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної 

політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.  

 

Витрати та джерела їх покриття 

 

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані 

надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання 

адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого  

бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаної 

територіальної громади; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та 

інші дозволені законодавством джерела.  

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з 

обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного 

Плану заходів та кошторису, та доведена до відома громади. 

 

Очікувані результати 

 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати: 

для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх 

необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних та доступних 

умовах в належному ЦНАП; 

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до 

надання адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні 

заходи з підвищення кваліфікації; 

для громади загалом  – прозорі умови надання адміністративних 

послуг, покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до 

місцевого бюджету за надання адміністративних послуг. 

Наші очікувані стандарти: 

- усі мешканці громади не більше як за 1 рік з дня ухвалення цієї 

Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його 

територіального підрозділу або віддаленого місця для роботи 

адміністраторів; 

- організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом 

тижня, в тому числі роботу ЦНАП один день на тиждень до 20.00 години, а 

також роботу ЦНАП у суботу;   

- надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим 

підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», 

«реєстрація бізнесу», «переїзд / придбання нерухомості», «придбання 

земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо); 

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у 

приміщенні ЦНАП з використанням платіжного терміналу; 



 

- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних 

послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин 

селищної ради.  

                               

Термін реалізації – 2019-2020 рр. 
 

 

 

Начальник відділу надання 

адміністративних та соціальних послуг                        Лідія КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенцій з 

обласного бюджету  

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 7 статті 63 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Розпорядження 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.07.2019 року № 409-

ОД « Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2019 

рік»,  заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника фінансового 

відділу Любов Діброви про прийняття субвенції з обласного бюджету, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з обласного 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 28 000,00 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 2240 

«Оплата послуг, крім комунальних» в сумі 28 000,00  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                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        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 » 
 

     Керуючись пунктами  4,5 частини  2 статті  101 Бюджетного кодексу 

України,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,  частиною 1 пункту 

«а» підпункту  4 статті 28, статті 65 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію виконуючої обов’язки 

начальника фінансового відділу Любов Діброви 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» селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1)  Перерозподілити раніше заплановані видатки по: 

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  

сумі 12 223,00 грн., на спеціальний фонд КЕКВ 3110 «Придбання обладнання 

і предметів довгострокового користування».  

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

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

колегіумами» із спеціального  фонду КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» 2 654 грн. на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2 654 грн. 

ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 6 000 грн. на ТПКВКМБ 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 6 000 грн..  



 

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» 50 000 грн., на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 42 000 грн. та 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 8 000 грн.  

З ТКВКБМС 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

2000 грн.  на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 2000 грн.  

ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 

видатки спеціального фонду по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 

об`єктів» в сумі 94 006,00 грн. 

ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 12 000 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг крім комунальних» в сумі 7 000 грн., та КЕКВ 2273 «Оплата 

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

та інвентар» в сумі 2 000 грн. 

ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 147 000 грн. на ТКВКБМС 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 49 000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» 98 000 грн.  

ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 8 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» 5 000 грн на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 13 000 грн. 

ТКВКБМС 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в 

сумі 20 530 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі         

500 грн. 

З ТКВКБМС 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» з КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» в сумі 12 000 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)».  

ТКВКБМС 0113180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 

праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 



 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг»  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2707 грн. 

ТКВКБМС 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни 

та праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 15 587 грн. 

ТКВКБМС 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5 411 

грн. 

ТКВКБМС 0113033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» в сумі 13 647 

грн.  

Кошти направити на видатки по ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з 

місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» в сумі 58 382 грн. та передати Охтирському 

районному бюджету міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції по 

загальному фонду для соціального захисту жителів Чупахівської об’єднаної 

територіальної громади. Селищному голові укласти відповідний договір з 

Охтирською районною радою для передачі субвенції. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження звіту про  

виконання бюджету за перше  

півріччя 2019 року 

 

    Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт виконуючої обов’язки 

начальника фінансового відділу Любов Діброви про виконання бюджету за 

перше півріччя 2019 року  селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за перше 

півріччя 2019 року згідно додатку  1, 2. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 
 

Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради 

за перше півріччя 2019 року 

 

Код 

бюджетної 

класифікації 

Найменування платежу 
План на І півр. 

2019 року 

Надійшло 

за І півр. 

2019 року 

Загальний фонд 

10000000 Податкові надходження 3 926 610,00 4 063 673,58 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 
2 572 050,00 2 739 592,68 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 572 050,00  2 739 592,68  

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 

1 127 250,00 1 280 727,62 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата 

1 430 800,00 1 435 942,75 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

14 000,00 22 922,31 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
8 200,00 25 765,02 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 
8 200,00 25 567,02 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування 

0,00 17 431,07 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування) 

8 200,00 8 135,95 

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 198,00 

13030100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготов- 

леної в порядку рубок головного 

користування   

0,00 76,28 

14000000 

  

Внутрішні  податки на товари і послуги 

 

 

24 800,00 31 861,74 



 

продовження додатку 1 

 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

24 800,00 31 861,74 

18000000 Місцеві податки 1 321 560,00 1 266 454,14 

18010000 Податок на майно 314 860,00 374 946,51 

18010200 Податок на нерухоме майно 0,00 270,21 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

 0,00 0,00 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

6 600,00 7 353,69 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17 160,00 38 232,78 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 241 100,00 277 638,04 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2 000,00 1 022,06 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 48 000,00 50 429,73 

18050000 Єдиний податок 1 006 700,00 891 507,63 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 11 700,00 11 731,70 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 357 000,00 221 011,11 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарсь кого товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків 

638 000,00 658 764,82 

20000000 Неподаткові надходження 5 500,00 10 884,49 

21000000 
 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності    
400,00 680,00 

21080000 Інші  надходження 400,00 680,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 400,00 680,00 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
5 100,00 4 882,18 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 600,00 2 395,77 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
1 700,00 1 633,15 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 

900,00 762,62 

 

22090000 
Державне мито 2 500,00 2 486,41 
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22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину 

і дарування 

2 500,00 2 486,41 

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 5 322,31 

24060000 Інші надходження 0,00 5 322,31 

24060300  Інші надходження 0,00 135,72 

24062200 

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, 

які не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару) 

 
5 186,59 

40000000 Офіційні трансферти 8 068 799.00 7 986 082,27 

41000000 Від органів державного управління 8 068 799.00 7 986 082,27 

41020000 
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
1 267 200,00 1 267 200,00 

41020100 Базова дотація 1 267 200,00 1 267 200,00 

41030000 
Субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
4 686 800,00 4 686 800,00 

41033200 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об`єднаних територіальних громад 

390 000,00 390 000,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
2 942 400,00 2 942 400,00 

41034200 
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
1 354 400,00 1 354 400,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
1 755 843,00 1 755 843,00 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

1 755 834,00 1 755 834,00 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам  
358 965,00 

276 248,27 

 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

11 000,00 11 000,00 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

32 214,00 32 214,00 



 

                          Продовження додатку 1 

41051500 

 Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної 

субвенції 

22 860,00 22 860,00 

41052000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

відшкодування вартості лікарських засобів 

для лікування окремих захворювань за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

33 810,00 32 893,27 

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 149 081,00 67 281,00 

41054300 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

110 000,00 110 000,00 

Всього  без урахування трансфертів 3 932 110,00 4 074 558,07 

Всього 12 000 909,00 12 060 640,34 

 

 Станом на 01.01.2019 року залишок коштів загального фонду на 

рахунках Чупахівської селищної ради становить 800 153,81 грн. 

 Станом на 01.07.2019 року залишок коштів загального фонду на 

рахунках Чупахівської селищної ради становить  1 205 441,49 грн. 

Відсоток виконання за власними доходами селищного бюджету складає 

103,62% або 142 448,07 грн.  

 

 

Секретар  селищної  ради                                        Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради 

за перше півріччя  2019 року 

 

Код 

Назва видатків за 

функціональною 

 структурою 

Затверджен

о видатків 

на 2019 рік 

Затверджен

о видатків 

на 

 І півріччя 

2019року 

Касові 

видатки за  

І півр. 2019 

року 

Загальний фонд 

01 Чупахівська селищна рада 8 674 838,00 4 018 526,00 3 255 632,31 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналі-

тичне та матеріально-технічне за-

безпечення діяльності обласної ра-

ди, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад 

3 125 401,00  1 304 343,00   1 248 646,00 

0112111 

Первинна медична допомога насе-

ленню, що надається центрами пер-

винної медичної (медико-санітар-

ної) допомоги 

746 000,00 477 350,00 304 218,70 

0112146 
Відшкодування вартості  лікарських 

засобів для лікування окремих  

захворювань 

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

0113032 
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв’язку 
5 411,00 2 911,00 0,00 

0113033 
Компенсаційні виплати на пільго-

вий проїзд автомобільним транспо-

ртом окремим  категоріям  громадян 

13 647,00 4 647,00 0,00 

0113160 

Надання соціальних гарантій фізич-

ним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інва-

лідністю, хворим,  які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 

61 744,00 500,00 0,00 

0113180 

Надання пільг населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ 

та громадян, які пострадали внас-

лідок  Чернобильської катастрофи) 

на оплату житлово-комунальних 

послуг 

2 707,00 707,00 0,00 

0113191 
Інші видатки на соціальний захист 

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

0113241 

Забезпечення діяльності інших  

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

1 617 624,00 869 008,00 813 762,71 



 

Продовження додатку 2 

0113242 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 
26 907,00 6 750,00 3 070,00 

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 242 000,00 147 000,00  123 928,85 

0114060 
Забезпечення  діяльності  палаців i 

будинків культури, клубів, центрів  

дозвілля та iнших клубних  закладів 

815 000,00  373 000,00 347 194,58 

0115061 

Забезпечення  діяльності місцевих  

центрів фізичного здоров’я населен-

ня  «Спорт для всіх» та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед 

населення регіону 

 

 

50 000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

0116013 
Забезпечення діяльності водопрові-

дно-каналізаційного  господарства 
10 000,00 4 000,00 544 ,06 

0116014 
Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів 
100 000,00 2 500,00 0,00 

0116030 
Організація благоустрою  населених  

пунктів 
868 000,00 520 000,00 282 626,81 

0117130 Здійснення  заходів  із землеустрою 58 000,00 58 000,00 12 000,00 

0117461 

Утримання та розвиток автомобіль-

них доріг та дорожньої  інфраструк-

тури за рахунок коштів  місцевого 

бюджету 

700 000,00 130 000,00 86 747,33 

0117610 
Сприяння розвитку малого та серед-

нього підприємства 
12 000,00 0,00 0,00 

0118330 
Інша діяльність у сфері екології та 

охорони природніх   ресурсів 
171 000,00 84 000,00 0,00 

    06 
Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської  селищної   ради 
11 351303,00 6 190 197,00 5 685 780,56 

0610160 

Керівництво і управління у відпо-

відній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних терито-

ріальних громадах 

343 000,00 131 000,00 112 232,66 

0611010 Надання  дошкільної освіти 1 547 000,00 776 038,00 691 670,09 

0611020 

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними зак-

ладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцея-

ми, гімназіями, колегіумами 

8 485 230,00 4 825 486,00 4 549 802,84 

0611090 
Надання позашкільної освіти поза-

шкільними закладами освіти, захо-

ди  із позашкільної роботи з дітьми 

181 000,00 98 600,00 54 844,22 

0611150 
Методичне  забезпечення  діяльнос-

ті навчальних  закладів 
265 000,00 126 000,00 116 542,85 

0611161 
Забезпечення  діяльності інших 

закладів у сфері освіти 
440 000,00 176  000,00 154 087,90 



 

0613140 

Оздоровлення та відпочинок дітей 

(крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення  громадян, які  

постраждали внаслідок  Чорнобиль-

ської  катастрофи) 

69 873,00 36 873,00 6 600,00 

     37 
 Фінансовий відділ  

Чупахівської  селищної   ради 
3 552 013,00 1 873 403,00 1 802 034,30 

3710160 

Керівництво і управління у відпо-

відній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних терито-

ріальних громадах 

546 000,00 244 400,00 206 322,98 

3719410 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок 

коштів медичної субвенції 

2 754 270,00 1 377 260,00 1 377 260,00 

 

3719770 

 

Інші субвенції з місцевого бюджету 236 743,00 236 743,00 203 451,32 

3719800 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного 

розвитку  регіонів 

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

 

Усього  

23 577 

854,00 

12 082 

126,00 
10 743 447,17 

 

  

 
Секретар  селищної  ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження договору  

оренди транспортного   засобу  

 

          Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера Чупахівської 

селищної ради Наталії Чуб про затвердження договору оренди транспортного 

засобу від 05 серпня 2019 року, укладений між Чупахівською  селищною  

радою та Комунальним підприємством «Добробут», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити договір оренди транспортного засобу від 05 серпня 2019 

року, укладений між Чупахівською  селищною  радою  та   Комунальним  

підприємством   «Добробут»  на період з 05  серпня  2019 року  до 05  серпня 

2021 року  з орендною платою 1 грн. в місяць. (договір додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

     

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            ЗАТВЕРЖЕНО   
                    рішення  19 сесії 7 

скликання Чупахівської      

                    селищної ради 

                                   від 12 серпня 2019р.  

 

ДОГОВІР 

про оренду транспортного  засобу 

 

        смт. Чупахівка                  «05»  серпня  2019 року                                                                                               

 

    Чупахівська   селищна рада   Охтирського   району  Сумської області, 

надалі – «Орендодавець» в особі  селищного   голови  Кужеля  Олександра   

Володимировича,   що діє  на підставі Закону  України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні» з одного боку, та Комунальне підприємство  

«Добробут» Чупахівської селищної ради, надалі «Орендар», в особі  

директора   Тіщенка   Сергія  Івановича,  що діє на підставі Статуту 

підприємства,  з другого боку, надалі  також  іменовані  кожна окремо  

«Сторона»  і спільно  «Сторони» уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору. 

 

     1.1. Орендодавець передає Орендарю в строкове платне користування  

автомобіль Mercedes-Benz  Sprinter  315 CDI  2011 р.в. , кузов 

WDB9066351S576870 , тип  ТЗ  Автобус – D, з  державним реєстраційним 

номером  ВМ6278ВК, об’єм  двигуна 2143,  для використання в 

господарській діяльності підприємства, а Орендар приймає автомобіль та 

оплачує його використання. 

 

2. Права та обов’язки сторін. 

 

2.1. Орендодавець зобов’язується: 

2.1.1. В триденний строк після підписання цього Договору оренди передати в 

строкове  платне   користування Орендаря зазначений в п.1.1.  автомобіль в 

належному  технічному стані, який забезпечує  його нормальну експлуатацію.  

Передача автомобіля здійснюється за Актом прийому-передачі, який 

підписується Орендарем та Орендодавцем (Додаток № 1 до Договору). Разом  

з автомобілем передається  Свідоцтво про  реєстрацію  транспортного   

засобу, копія  свідоцтва зберігається  разом  із  договором. Передача   

Свідоцтва про  реєстрацію  транспортного   засобу  фіксується  в акті  

прийому – передачі автомобіля. 

2.1.2. До передачі автомобіля в оренду застрахувати предмет оренди на весь 

час дії Договору. 

2.1.3. Прийняти  автомобіль  у Орендаря  за Актом  прийому –передачі  після 

закінчення строку дії Договору  або  в разі його  припинення   або  

розірвання. 



 

 

2.2. Орендодавець має право: 

2.2.1. Один раз в квартал  здійснювати перевірку технічного стану зданого в 

оренду автомобіля та його цільове використання. 

2.2.2. Направити  Орендарю  складену  у письмовій формі  пропозицію  про  

дострокове   розірвання  Договору  за 30  календарних днів  до  очікуваної 

дати  припинення  договірних відносин. 

      2.3. Орендар зобов’язаний: 

2.3.1. Використовувати автомобіль на умовах цього договору та у 

відповідності до цільового використання. 

2.3.2. Підтримувати  орендований автомобіль в технічно-справному стані, за 

свій рахунок проводити його ремонт та нести затрати на його експлуатацію. 

2.3.3. Своєчасно і в повному обсязі  сплачувати орендну плату. 

2.3.4. Негайно   повідомляти про всі  випадки ДТП. 

2.3.5. Зберігати  автомобіль, у разі,  якщо він  не використовується, але  

знаходиться  в оренді, у  безпечному місці (стоянка, гаражі, боксі тощо)  в 

будь – який час доби. 

2.3.6. Після закінчення строку дії даного Договору, або після дострокового 

його розірвання не пізніше трьох днів повернути вказаний у п.1.1 автомобіль 

в технічно-справному стані  за Актом прийому-передачі, який підписується 

Сторонами даного Договору. 

 

2.4.Орендар має право: 

2.4.1. Достроково   відмовитися  від  даного  Договору  направивши  

Орендодавцеві  складену  у письмовій  формі відповідну заяву за 30  

календарних днів  до  дати такого   розірвання.     

 

3. Вартість орендної плати та                                                                                                 

порядок  проведення розрахунків між Сторонами. 

 

3.1. За користування вказаним  в Договорі автомобілем Орендар сплачує  

Орендодавцю щомісячно орендну плату,  у  безготівковому порядку, в 

національній  валюті України шляхом перерахування      на поточний рахунок  

Орендодавця  у вигляді попередньої оплати за поточний місяць,  але не 

пізніше  10 числа місяця,  що триває. Розмір орендної плати та періодичність  

платежів  викладається в  Протоколі – погодження, що  є  окремим  додатком  

договору  і  являється  невідємною   частиною договору (додаток 2). 

3.2. Орендар за погодженням з Орендодавцем може перенести термін виплати 

орендної плати. 

 

4. Відповідальність Сторін. 

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи  неналежне 

виконання  зобов’язань за Договором  у порядку, визначеному  цим 

Договором  та чинним  законодавством України. 



 

4.2.У разі пошкодження майна внаслідок порушення правил його 

використання чи інших навмисних дій Орендаря він відшкодовує 

Орендодавцю заподіяну цими діями шкоду в повному обсязі, або ж за свої  

кошти проводить відновлювальний ремонт. 

4.3.За  прострочення передачі об’єкта оренди Орендодавцем Орендарю 

сплачується пеня в розмірі 0,2 % від розміру орендної плати за кожен день 

прострочки. Орендодавець  звільняється від відповідальності якщо своєчасно 

узгодить з Орендарем строк затримки. 

4.4.За несвоєчасну виплату орендної плати Орендарем Орендодавцю 

сплачується пеня в розмірі 0,2 % від розміру орендної плати за кожен день 

прострочки. Орендар звільняється від відповідальності якщо своєчасно 

узгодить з Орендодавцем строк затримки. 

4.5.Сплата пені не звільняє Сторони  від виконання взятих по Договору 

оренди зобов’язань чи усунення причин їх порушень. 

4.6. Всі питання, які не врегульовані даним договором, регулюються статтями 

798 – 805 Цивільного кодексу України 

 

5. Строк  дії  Договору. 

 

5.1. Строк  дії  Договору    2 (два ) роки. Даний Договір вступає  в дію з 

моменту підписання і є чинним до «05»  серпня   2021  року,  а  в  частині  

розрахунку – до  їх  повного     належного   виконання. 

5.2. Зміна умов Договору чи його дострокове розірвання можливе тільки за 

згодою Сторін. 

5.3. Договір  може  бути розірваний  в односторонньому порядку  шляхом  

направлення  однією  стороною  іншій  складеної  у письмовій формі   

відповідної  заяви  за 30  календарних днів до  дати такого   розірвання 

Договору. 

5.4. Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, 

якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до закінчення строку 

його дії не заявить про небажання продовжити дію Договору. 

5.5. Після   припинення  дії  Договору  Орендар повертає  Орендодавцю  

автомобіль, за Актом  прийому – передачі. 

 

6. Вирішення спорів. 

 

6.1. Усі  суперечності і розбіжності за цим договором Сторони  вирішують  

шляхом переговорів.  У випадку, якщо  Сторони  не зможуть дійти згоди  

шляхом переговорів, спір  за цим Договором  передається  на вирішення  до 

суду, в порядку передбаченому  чинним законодавством України.  

6.2. В інших випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

 

 

 



 

7. Форс-мажорні обставини 

 

 7.1. Кожна зі Сторін звільняється від відповідальності за невиконання 

зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликане 

обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і 

яких не було можливості уникнути або усунути, як то: війна, рішення 

державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або 

унеможливлюють їх виконання повністю або частково; пожежі, повені, 

землетруси й інші стихійні лиха, технічні аварії з важкими наслідками, 

епідемії, епізоотії та інші обставини. Сторона, для якої стало неможливим 

виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна 

негайно повідомити іншу Сторону як про настання таких обставин, так і про 

припинення таких обставин або їх наслідків. 

 7.2. Протягом одного дня після появи таких обставин або на початку дії їх 

наслідків Сторони повинні письмово погодити строк, на який припиняється 

дія даного Договору. Якщо такі обставини або їх наслідки будуть тривати 

довше погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін має право 

відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за Договором; у 

цьому випадку жодна із Сторін не має права вимагати відшкодування іншою 

Стороною збитків, у тому числі упущеної вигоди. 

7.3.  Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, 

що визначений чинним законодавством України. 

 

8. Прикінцеві  положення 

 

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за 

ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші 

усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть 

враховуватися при тлумаченні умов цього Договору. 

 8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 

цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 

настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

 8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними 

частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони підписані Сторонами, 

скріплені печаткою Орендаря. 

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у  двох  оригінальних  примірниках, які 

мають однакову юридичну силу. 

 
 

 

 



 

9.Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін. 

 

 

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

 

Чупахівська селищна рада    

Код  ЄДРПОУ 04390202 р/р 

35412070036527 в ГУДКС у Сумській  

області  

МФО 837013  

Юридична адреса: вул. 

Воздвиженська, 53  смт. Чупахівка  

Охтирського  району Сумської 

області  42722 

Селищний  голова 

_______О.В.Кужель                              

    

КП «ДОБРОБУТ»  Чупахівської 

селищної ради   

Код ЄДРПОУ 42098957   р/р 

26006055023337  в ПАТ КБ 

«Приватбанк»  МФО 380805  

Юридична адреса: вул. 

Воздвиженська, 53 смт. Чупахівка  

Охтирського  району Сумської 

області  42722 

 

Директор _________С. І. Тіщенко  
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Додаток  1 

                                                                                                      до договору оренди  

                                                                                                транспортного  засобу  

 

 

Акт  прийому – передачі   автомобіля 

 

 

 Чупахівська  селищна рада  Охтирського  району  Сумської області  ( за 

договором  Орендодавець)  в особі  селищного голови Кужеля  Олександра  

Володимировича,  з одного  боку   та  Комунальне підприємство «Добробут»  

Чупахівської селищної ради  ( за договором  Орендар»  в особі директора   

Тищенка  Сергія   Івановича  з  іншого боку, склали  цей акт  про  те, що  

1. Орендодавець передав  а Орендар   прийняв, згідно  умов  договору  

автомобіль 

Загальний   автобус -D  

Реєстраційний  номер  ВМ6278ВК 

Марка  Mercedes-Benz  Sprinter  315 CDI 

Тип Автобус -D   

Рік випуску 2011 

 Об’єм двигуна  2143 

Номер шасі  WDB9066351S576870 

 

Разом  передається свідоцтво про  реєстрацію   транспортного   засобу   серія  

СХН 712755  від 17 липня 2019 року. 

     2.Технічний стан : 

 

 

        3.Підписання  цього ату  свідчить про те, що  Сторони погоджуються  із 

викладеними  в п. 2  цього   акту   позиціями, не мають одна  до одної  будь – 

яких претензій, автобус   приймається  таким, як він   є  на момент  огляду  та  

передачі . Наміру  звертатися  до суду   з цього   приводу  сторони  не мають.  

 

Від  Орендодавця      Від Орендаря 

Селищний  голова     Директор КП « Добробут» 

 

_________________  О. В. Кужель    _____________ С. І. Тіщенко  
 

 

                                                                                                    

 

 



 

                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                                      до договору оренди  

                                                                                                транспортного  засобу  

 

ПРОТОКОЛ  ПОГОДЖЕННЯ 

 

 

 1.Орендна плата  за договором  встановлюється  в розмірі  1 (одна)  

гривня   за 1 місяць  оренди  легкового    автомобіля    та  24  (двадцять 

чотири)  гривні   за період  дії  договору   до   «____»   __________  2021 року. 

 

 2. Порядок  сплати  орендної плати: 

      Орендна плата   перераховується   Орендарем   на поточний  рахунок  

Орендодавця  у вигляді  попередньої оплати  за поточний місяць, але  не  

пізніше  10 числа  місяця, що триває. 

     Сторони  домовилися  про те, що   орендна плата  може  бути сплачена  у 

вигляді попередньої оплати  за період,   більший  ніж місяць, що  триває, при  

цьому  ніякі  додаткові узгодження такої  операції  не потребує. 

 

 

Від  Орендодавця      Від Орендаря  

Селищний  голова      Директор КП « Добробут» 

 

_________________  О. В. Кужель    _____________ С. І. Тіщенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чупахівської 

територіальної громади у власність відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

       Керуючись  статтею  26, частини 5 статті 60 Закону   України  «Про  

місцеве  самоврядування   в Україні», статтею  136 Господарського кодексу 

України заслухавши інформацію головного бухгалтера Чупахівської 

селищної ради Наталії Чуб про безоплатну передачу майна з комунальної 

власності Чупахівської територіальної громади у власність відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради, селищна рада  

В И Р І Ш И ЛА: 

       1. Передати безоплатно відділу  освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради майно, що належить до комунальної власності Чупахівської 

територіальної громади та знаходиться на балансі Чупахіської селищної 

ради. 

       2. Чупахівській селищній раді передати, а відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради прийняти в господарське віддання та на 

баланс майно згідно додатка до цього рішення. 

       3. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

забезпечити збереження та цільове використання майна, переданого 

Чупахівською селищною радою. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

Додаток 1 

 

Назва Кількість Сума 

Стіл 3 171,00 

Стілець 4 244,00 

Стілець кожзамінник 5 330,00 

Сейф 1 35,00 

Всього  780,00 

 

 

 

 

  

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про передачу спортивного  

майданчика на баланс   

Чупахівської селищної ради 

      

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Валентини Полуйко  про пердачу спортивного майданчика, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Передати спортивний майданчик розташований за адресою: 

с.Новопостроєне пров. Шкільний, 17 з балансу Чупахівської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів, вартістю 327,00 гривень на баланс 

Чупахівської селищної ради. 

         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                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження плану оптимізації 

закладів загальної середньої освіти 

Чупахівської селищної  ради на  2019-

2021 

      Відповідно до статті  11  Закону України «Про  загальну середню освіту», 

статті 32   « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації 

мережі закладів освіти, ефективного використання наявних приміщень, 

створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти, враховуючи висновки постійної 

комісії    з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, 

заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Валентини Полуйко про затвердження Плану оптимізації закладів загальної 

середньої освіти Чупахівської селищної  ради на  2019 -2021  роки 

Чупахівська  селищна  рада ВИРІШИЛА: 

   

        1.Затвердити план  оптимізації закладів загальної середньої освіти Чупахівської 

селищної  ради на  2019 -2021  роки (додається). 

      2.Відділу освіти молоді  та  спорту  Чупахівської селищної ради   

здійснити організаційні заходи по реалізації положень плану оптимізації 

закладів загальної середньої освіти Чупахівської  селищної  ради  відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

       3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти  на  постійну  комісію  з 

питань  молоді, спорту, охорони  здоровя, освіти, науки  і культури. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

План 

оптимізації закладів загальної середньої освіти 

Чупахівської селищної ради 

на 2019- 2021 роки 

№ 

н/з 

Завдання Терміни  ВИКОНАВЦІ 

1. Затвердити кошториси освітніх зак-

ладів громади з вказанням джерел 

фінансування оплати праці педагогі-

чних працівників (освітньої субвенції 

та місцевого бюджету). Вказати у 

кошторисах для кожного закладу 

джерела фінансування заробітної 

плати та нарахувань на неї з метою 

розуміння ситуації керівниками шкіл . 

Січень 

 

Відділ фінансів 

Бухгалтерія 

2. Визначити потребу коштів для до- 

фінансування освітньої галузі 

січень 

 

Відділ фінансів 

3. Провести аудит штатних розписів 

шкіл 

Лютий  

 

Відділ ОМС 

4. Зібрати інформацію від освітніх 

закладів про прогнозовану мережу на 

наступний навчальний рік 

Січень-

лютий  

 

Відділ ОМС 

5. Розпочати процедуру закупівлі 

шкільного автобуса 

Лютий-

березень  

Бухгалтерія 

6. Провести попередню тарифікацію на 

новий навчальний рік з метою не 

допуску  безпідставного індивідуаль-

ного навчання, не фахового 

викладання предметів 

Квітень  

 

Відділ ОМС  

7. Провести роботу з батьками дітей, які 

можуть бути охоплені інклюзивним 

навчання щодо організації такої фор-

ми навчання в наступному навчаль-

ному році 

Квітень-

травень  

 

Відділ 

ОМС,керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

8. Розпочати кампанію щодо набору 

учнів до 10-го класу з метою збере-

ження контингенту учнів 

Квітень-

травень  

Керівники ЗЗСО 

9. Забезпечити контроль за комплекту-

ванням 1-х та 10-х класів у закладах  

освіти 

До 31.08 

кожного 

року 

Відділ  освіти,  

молоді та спорту 

10. Забезпечити  комплектацію  класів у 

закладах загальної середньої освіти, у 

першу чергу, за територіями обслуго-

З 01.09 

кожного 

року 

Директор та 

завідуючі філій  

закладів освіти 



 

вування 

11. Оплату за завідування навчальними 

кабінетами проводити за умови їх 

відповідності Положенню про нав-

чальний кабінет, затвердженого нака-

зом Міністерства освіти і науки 

України від 20.07.2004  № 601 та 

Положенню  про навчальний кабінет 

з природничо-математичних дисцип-

лін, затвердженого  наказом Міністер-

ства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 14.12.2012 № 1423 

З 01.09.2019 

 

Директор та 

завідуючі філій  

закладів освіти, 

фінансовий 

відділ селищної 

ради 

12. Визначити, що клас ділиться на гру-

пи при поглибленому вивченні іно- 

земної мови з 1 класу, при проведенні 

практичних занять з інформатики з 

використанням комп’ютерів за умови 

формування груп у кожній не  менше 

9 учнів, визначених у Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчаль-

них закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 № 128 

З 01.09. Директор та 

завідуючі філій  

закладів освіти 

13. Обмежити використання годин варіа-

тивної частини навчальних планів у 

класах з кількістю учнів  менше 10 

З 01.09 Відділ освіти,  

молоді та 

спорту,директор 

та завідуючі філій  

закладів освіти 

14. Планування годин на гурткову роботу 

здійснювати відповідно до запитів 

учнів та за погодженням із відділом 

освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради 

З 01.09. Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Чупахівської 

селищної ради 

15. Сформувати проект планової мережі 

класів та учнів закладів загальної 

середньої освіти на початок нового 

навчального року 

До 01.04. Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Чупахівської 

селищної ради  

16. Підготувати прогнозові показники 

функціонування закладів освіти на 

початок  нового  навчального року 

До 01.07 

кожного 

року 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

17. Провести аналіз забезпеченості закла-

дів загальної середньої освіти видат-

ками на заробітну плату 

До 10.04., 

10.07. 

Фінансовий 

відділ 



 

18. Провести тарифікацію на новий нав-

чальний рік з максимальним дотри-

манням розрахункової наповнюванос-

ті класів та кількості ставок педаго-

гічних працівників 

 Червень  

 

Керівники ЗЗСО 

Відділ ОМС 

бухгалтерія 

19. Організувати обговорення та розроб-

ку маршрутів шкільних автобусів на 

наступний навчальний рік з дотрима-

нням правил перевезення учнів шкі-

льного віку (супровід учнів в автобу-

сах, організація на місцях перебуван-

ня учнів в групах продовженого дня 

чи охоплення гуртковою роботою) 

Червень 

2019 року  

 

Керівники 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

20. Вивчити питання  щодо створення 

класів–комплектів по Грінченківській 

та Лантратівській філіям  

Серпень КерівникиЗЗСО 

Відділ ОМС 

бухгалтерія 

21. Вносити на розгляд сесії питання про 

можливе призупинення закладів осві-

ти-філій при недофінансуванні цих 

закладів 

За 

необхідності 

Відділ ОМС  

22. Вирішити із керівництвом громади 

питання використання приміщень 

призупинених шкіл-філій 

Червень-

серпень 

 

Чупахівська 

селищна рада 

 

 

Начальник відділу освіти, 

Культури та молоді                                               Валентина ПОЛУЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        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 07.06.2017 № 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) пiдтриманого проживання осiб 

похилого вiку та осiб з інвалідністю, Державним стандартом соціальної 

послуги пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

      1.Прийняти на обслуговування до вiддiлення ( групи ) пiдтриманого     

проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю: 

     1) Сердегу Тамару Алфеївну 17.11.1961р.н.- смт. Чупахівка 

     2)  Кравченка Олександра Григоровича 19.01.1952 р.н. - смт. Чупахівка 

     3) Бабуту Ганну Марківну 12.05.1938 р.н. - смт. Чупахівка 

     4) Вітер Марію Петрівну 02.01.1942 р.н. - с. Оленинське 

     5) Панька Олексія Яковича 28.03.1938 р.н. - смт. Чупахівка 

     6) Демиденка Олександра Володимировича 06.10.1973 р.н. -  с.Оленинське 

     2. Зобов’язати директора КУ «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко 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                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  в новій редакції Положення про комісію з 

визначення та відшкодування Чупахівській  селищній раді   збитків, 

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності з порушенням законодавства  та оновленого   складу комісії   

 

  Відповідно до частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», положень статей  2, 12, 96, 125, 187, 189, 206, 

статей 270, 271, 286, 287, 288 Податкового кодексу України, статей 627-629, 

631 Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

постанови Кабінету Міністрів України  від 19 квітня 1993 р. № 284 «Про 

порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», враховуючи, що використання землі є платним, з метою 

дотримання вимог земельного законодавства щодо використання землі та 

оформлення прав на неї, врегулювання питань відшкодування збитків за 

фактичне користування земельними ділянками без правовстановлюючих 

документів на них, а також залучення додаткових коштів до місцевого 

бюджету для соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної 

громади,   Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

  

    1. Затвердити в новій  редакції   «Положення про комісію з визначення та 

відшкодування Чупахівській територіальній громаді збитків, заподіяних 

внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з 

порушенням законодавства» та комісію  в оновленому складі (додається). 

 

     2. 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                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

Додаток 1 

  До рішення   Чупахівської 

селищної ради 

від 12 серпня    2019 року 

 

Склад  комісії  з визначення  та  відшкодування  Чупахівській  селищній  

раді збитків, заподіяних  внаслідок використання  земельних ділянок  

комунальної власності  з порушенням  законодавства 
 

Голова комісії   –  Маслюк  Микола  Миколайович – секретар селищної ради. 

 

Секретар  комісії -  Гончар  Тетяна  Василівна – начальник відділу 

економічного  розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин  та екології  Чупахівської  селищної ради; 

 

Члени  комісії – Орєхова  Любов  Леонідовна  – спеціаліст  відділу   

бухгалтерського  обліку, звітності  та  господарської діяльності  Чупахівської 

селищної ради ;  

 

Батюк Катерина   Францівна  – головний спеціаліст юрисконсульт;  

 

Діброва  Любов   Олександрівна – в. о. начальника  відділу  фінансів; 

 

Чуб Павло Андрійович  -  начальник  відділу   організаційно  - кадрової, 

загальної роботи, зв’язків   з громадськістю та юридичного   забезпечення; 

 

Суб’єкт  господарської діяльності чи фізична особа, який(а) завдав(ла)  

збитків Чупахівській   селищній  раді.  

 

 

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

            про комісію з визначення та відшкодування  Чупахівській 

селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок використання земельних 

ділянок комунальної власності з порушенням законодавства 

  

 

1.1 Згідно статті 13 Конституції України земля, її надра є об’єктами 

права власності Українського народу. Від імені Українського народу права 

власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією України.  

       1.2. Статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним 

національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується 

громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до 

закону.  

      1.3. Відповідно до статті 142 Конституції України матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад. 

       1.4  Статтею 143 Конституції визначено, що територіальні громади села, 

селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності. 

      1.5. Статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

встановлено, що міські ради правомочні розглядати та вирішувати питання, 

віднесені Конституцією України, цим та іншими законам до їх відання. 

      1.6. Частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» передбачено, що рада в межах повноважень приймає нормативні та 

інші акти у формі рішень. 

      1.7. Відповідно до Земельного кодексу України і Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань щодо передачі земель 

комунальної власності у власність чи користування, оренду громадянам та 

юридичним особам є виключним правом  селищної  ради, як суб’єкта права 

власності на землю. 

       1.8. Статтею 12 Земельного кодексу України визначає повноваження 

селищних  рад у галузі земельних відносин на території  селищних , зокрема, 

пункт «а» передбачає розпорядження землями територіальних громад. 

       1.9. Статтею 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачено, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого 

самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження. 

 



 

     1.10. Статтею 152 Земельного кодексу України передбачені способи 

захисту прав на земельні ділянки. Зокрема, пункт «ґ» частини третьої цієї 

статті встановлює, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні 

ділянки здійснюється шляхом відшкодування заподіяних збитків. 

     1.11 У відповідності до пункту «д» статті 156 Земельного кодексу 

України, власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, 

заподіяні внаслідок неодержання  доходів  за час тимчасового 

невикористання земельної ділянки. 

     1.12 Це Положення розроблено з метою врегулювання процесу 

визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок використання земельних 

ділянок з порушенням законодавства, а також спрямований на унормування 

порядку здійснення роботи комісії по визначенню збитків. 

     1.13 Дане Положення поширюється на всі підприємства, установи та 

організації, суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб -

підприємців, а також громадян, які використовують земельні ділянки 

комунальної власності   на території Чупахівської ОТГ. 
 

Нормативні посилання. 

 

     1.14 Дане Положення розроблено на підставі Конституції України, 

Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового 

кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оренду землі», «Про охорону земель»,  Постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.04.1993р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування 

збитків власникам землі та землекористувачам». 

 

Визначення термінів. 

 

      1.15. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

        земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, 

певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами; 

землі житлової та громадської забудови – земельні ділянки в межах 

населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, 

громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування; 

      документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право власності, 

користування земельною ділянкою оформлюється документами відповідно 

до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень” (право власності на земельну ділянку також 

посвідчуються державним актом про право власності на землю; право 

постійного користування землею посвідчується державним актом на право 

постійного користування земельною ділянкою; право оренди земельної 

ділянки посвідчується договором оренди землі). Право власності на земельну 

ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної 

ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав; 



 

оренда – засноване на договорі строкове платне володіння, користування 

земельною ділянкою; 

 

самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про 

фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного 

рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її 

передачу у власність або надання у користування (оренду) та документа, що 

посвідчує право на земельну ділянку або за відсутності вчиненого правочину 

щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є 

правомірними; 

 

невиконання вимог щодо використання земель за цільовим 

призначенням – невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково 

обґрунтованих проектних рішень або фактичне використання земельної 

ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню, встановленому при 

передачі земельної ділянки у власність чи наданні в користування, в тому 

числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної 

ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень); 

 

будівлі – земельні поліпшення, що складаються з несучих та 

огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які 

утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання 

або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження 

інших матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності; 

 

      збитки – витрати, нанесені власнику земельної ділянки стороною, втрата 

або пошкодження її майна, а також неодержані нею доходи, які власник 

земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання 

зобов’язання або додержання умов здійснення господарської діяльності 

другою стороною; 

 

       неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, які боржник 

повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання; 

 

       неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі, 

землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не 

одержав внаслідок її вилучення (викупу) або зайняття, обмеження, 

погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання 

за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого 

діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, у тому числі 

орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному 

та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її 

використовує; 

 



 

     земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників 

земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних 

землекористувачів; 

 

     суб’єкт – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм 

власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні 

(громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими припущені 

порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або 

бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. 

 

      нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний 

дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства 

центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів; 

 

     ставка земельного податку – законодавчо визначений річний розмір плати 

за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки. 

 

Сфера дії та застосування Положення. 

 

      2.1 Положення встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, 

заподіяних Чупахівській  об’єднаній  територіальній громаді , в особі 

Чупахівської  селищної  ради, внаслідок порушення вимог земельного 

законодавства. 

 

    2.2 Фізичні та юридичні особи, у разі використання ними земельних 

ділянок комунальної власності Чупахівської селищної ради  з порушеннями 

вимог  законодавства, повинні відшкодувати Чупахівській  ОТГ  в особі 

Чупахівської селищної  ради, збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю 

 

3.1. Збитки відшкодовуються внаслідок: 

 

– використання земельної ділянки без оформлення документів, що 

посвідчують право на земельну ділянку та без здійснення плати за 

користування такою земельною ділянкою відповідно до вимог законодавства; 

 

– інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням 

земельного законодавства та законодавства про плату за землю. 

 

       Комісія з визначення розміру та відшкодування збитків. 

 

4.1. Комісія з визначення та відшкодування збитків (далі – Комісія) створена 

з метою визначення розміру збитків, заподіяних Чупахівській  ОТГ, в особі 

Чупахівської селищної  ради, для їх подальшого відшкодування. 

 



 

4.2. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків, 

заподіяних внаслідок неодержання доходів у зв’язку з використанням 

(тимчасовим невикористанням) фізичними чи юридичними особами 

земельних ділянок комунальної власності на території  Чупахівської ОТГ  (в 

т.ч. на які не оформлені документи на право користування). 

      4.3. Персональний склад комісії  затверджується  на сесії ради. 

      4.4. Формою роботи Комісії є засідання. Головою комісії по визначенню 

збитків є секретар  селищної ради. 

     4.5. До складу Комісії включається: 

– начальник  відділу  економічного розвитку, інвестицій, регуляторної 

діяльності, земельних відносин  та екології  Чупахівської  селищної  ради; 

– представник  відділу бухгалтерського обліку,  звітності та господарської 

діяльності Чупахівської селищної ради  ради; 

– представники відділу  організаційно – кадрової, загальної роботи, зв’язків з 

громадськістю та юридичного  забезпечення  Чупахівської селищної ради; 

- представник   відділу фінансів  Чупахівської селищної ради; 

– суб’єкт господарської діяльності чи фізична особа, який(а) завдав(ла) 

збитків  Чупахівській селищній раді. 

   4.6. Голова Комісії: 

– забезпечує скликання засідань Комісії; 

– визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні; 

– дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання; 

– керує діяльністю Комісії; 

– проводить її засідання, головує на них; 

– підписує документи Комісії від її імені; 

– представляє Комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями 

громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами. 

   4.7. За відсутності голови Комісії його функції здійснює секретар Комісії. 

   4.8. Секретар Комісії: 

– здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи Комісії; 

– здійснює повідомлення членів Комісії про її засідання; 

– веде протокол засідання Комісії; 

– подає на затвердження міської ради оформлений за результатами роботи 

Комісії акт; 

– здійснює контроль за невідкладним направленням заінтересованим особам 

рішення сесії селищної  ради, яким затверджено акт Комісії. 

   4.9. Засідання комісії вважається правомочним за умови присутності на 

засіданні більшості членів від загального складу Комісії. 
 

    Порядок підготовки та внесення матеріалів на розгляд комісії. 

 

    5.1. Підготовку та внесення матеріалів на засідання комісії здійснюють 

начальник відділу економічного  розвитку, інвестицій, регуляторної 

діяльності , земельних відносин  та екології Чупахівської селищної ради; 

головний спеціаліст - юрисконсульт  Чупахівсьої селищної ради. 



 

     5.2 У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або 

приведенням їх у непридатний для використання за цільовим призначенням 

стан, до роботи комісії залучаються також представники санітарно-

епідеміологічних і природоохоронних органів. 

       5.3. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються 

наступні матеріали: 

– копія рішення Чупахівської селищної  ради про надання в оренду 

(суборенду, постійне користування) або поновлення права оренди земельної 

ділянки (при наявності); 

– документація із землеустрою (при наявності); 

– витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної 

ділянки, наданий уповноваженим органом; 

– довідка державного податкового органу, щодо справляння плати за 

користування земельною ділянкою комунальної власності за відповідний 

період ( при наявності); 

– розрахунок суми збитків; 

– письмове повідомлення суб’єктів, якими нанесені збитки, про час та дату 

засідання комісії; 

– копії матеріалів претензійної роботи Чупахівської    селищної  ради та її 

виконавчих органів з суб’єктами, якими нанесені збитки (при наявності); 

  - відомості з державного реєстру прав власності на нерухоме майно 

щодо власників будівель та споруд, у випадку їх розташування на земельній 

ділянці;  

– інші документи, що підтверджують факт використання фізичними чи 

юридичними особами земельної ділянки комунальної власності з 

порушенням вимог законодавства (акти огляду чи обстеження земельної 

ділянки ( Додаток 4) , фото-, відеозйомка земельної ділянки; матеріали 

мережі Інтернет, документи чи матеріали від контролюючих або 

правоохоронних органів, тощо). 

 

                                Порядок проведення засідань комісії 

 

6.1. Комісія розглядає матеріали про визначення та відшкодування 

розміру збитків з питань, віднесених до її компетенції, що направляються на 

розгляд Комісії (голові комісії). На розгляд комісії  подаються всі необхідні 

для розгляду комісії матеріали. 

       6.2. На засідання комісії по відшкодуванню збитків запрошуються 

суб’єкти (їх представники), якими допущені порушення вимог законодавства, 

діями або бездіяльністю яких Чупахівській  селищній раді  спричинені 

збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні 

бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та 

інше). У разі повторної відсутності цієї особи (її представника) матеріали 

можуть бути розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її 

сповіщення стосовно місця та часу розгляду матеріалів. 

 



 

У разі коли поштова кореспонденція повертається у зв’язку із її 

неотриманням суб’єктом, за наявності документів, які підтверджують 

зареєстроване місце знаходження юридичної особи або місце проживання 

(перебування), чи місце роботи як невідоме щодо фізичної особи, такі особи 

викликаються на засідання комісії через оголошення на офіційному веб-сайті 

Чупахівської  селищної  ради. З опублікуванням оголошення про виклик 

юридичної чи фізичної особи така особа вважається належним чином 

повідомленою про час і місце проведення засідання комісії та розгляду 

питання яке її стосується. В такому випадку засідання комісії призначається 

не швидше ніж через 10 (десяти) днів після публікації оголошення. 

        6.3. Комісія з питань, що відносяться до її компетенції, в порядку, 

визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів 

ради, підприємств, установ, організацій, їх філій необхідні матеріали та 

документи. 

        6.4. Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі 

необхідності  посадових осіб, представників виконавчих органів селищної 

ради, органів державної влади, комунальних підприємств, експертів, 

спеціалістів для участі у роботі Комісії, а також представників громадських 

організацій та засобів масової інформації. 

        6.5. Комісія має право в межах визначених законодавством запитувати 

та отримувати матеріали, копії документів та іншу інформацію від органів 

державної влади та правоохоронних органів. 

        6.6. Розгляд справи починається з оголошення складу Комісії. Суб’єкти, 

відносно яких розглядаються матеріали щодо нарахування та відшкодування 

ними завданих збитків, включаються у склад комісії, шляхом прийняття 

рішення комісії про їх включення в число членів комісії на початку 

засідання. 

        6.7. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають 

розгляду та пропонує суб’єктам надати відповідні пояснення. На засіданні 

заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді матеріалів, 

досліджуються подані документи та вирішуються клопотання. 

       6.8. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого 

голосування. 

       6.9. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени 

комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду 

матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії. 

     6.10. Матеріали по збитках розглядаються по кожному суб’єкту окремо. 

     6.11. Засідання ведеться головою Комісії, а у разі його відсутності, 

заступником голови Комісії чи іншою особою зі складу комісії. Оформлення 

матеріалів та рішень Комісії здійснюється секретарем. 

    6.12. За результатами розгляду матеріалів комісією складаються акти про 

визначення збитків по кожному суб’єкту окремо. 

   6.13. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та 

особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від 

підпису про це робиться посилання у самому акті. 



 

    6.14. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням сесії 

Чупахівської селищної  ради. 

 

Акти комісії 

 

7.1. За результатами роботи Комісії складаються відповідні акти (додаток  3). 

7.2. Акт Комісії повинен містити: 

– найменування Комісії, яка склала акт; 

– дату розгляду матеріалів; 

– відомості про суб’єкта, відносно якого надійшли матеріали на розгляд 

Комісії;  

– викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів; 

– зазначення(розрахунок) розміру збитків, заподіяних власнику землі чи 

землекористувачу. 

7.3. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та 

особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від 

підпису про це робиться посилання у самому акті. 

7.4. Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується 

усіма присутніми на засіданні членами Комісії. Копія акта протягом 10-ти 

днів вручається або висилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали 

на розгляд Комісії, листами з повідомленням про їх отримання. 

7.5. Акти Комісії затверджуються сесією Чупахівської селищної  ради 

шляхом прийняття відповідного рішення, проект якого готується секретарем 

Комісії. 
  

                          Порядок нарахування та відшкодування збитків 

 

    8.1. Розмір збитків розраховується виходячи з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки у вигляді недоотриманої Чупахівської селищної 

ради  плати за період тимчасового використання земельної ділянки без 

правовстановлюючих документів з порушенням законодавства України, а  у 

разі якщо  нормативна грошова  оцінка   не проведена  збитки  

розраховуються   відповідно до  нормативної грошової оцінки  одиниці площі  

ріллі  по області. 

   8.2. У разі використання земельної ділянки без документів, що 

підтверджують право такого користування, збитки визначаються за 

фактичний період користування земельною ділянкою. 

   8.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з 

порушенням законодавства у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, а    для земельних ділянок, нормативну грошову 

оцінку яких не проведено, - у розмірі 5 відсотків нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі по  області, для сільськогосподарських угідь -  5 

відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області. 

   8.4. Збитки відшкодовуються власнику землі, особами що їх заподіяли, не 

пізніше одного місяця після затвердження селищною  радою акта Комісії. 



 

   8.5. У разі, якщо суб’єкт, по якому проводиться розгляд матеріалів 

комісією, частково здійснював плату за землю і це підтверджується 

письмовими даними державної податкової інспекції або наданими 

підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними 

особами оригіналами платіжних документів, то розмір збитку визначається 

як різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою. 

   8.6. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням сесії 

Чупахівської селищної  ради, секретар комісії готує за підписом голови 

комісії та направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування 

збитків (додаток 2). 

    8.7. Повідомлення надсилається юридичним та фізичним особам 

рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або 

вручається особисто під підпис. 

   8.8. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди 

добровільного відшкодування збитків, укладається договір про добровільне 

відшкодування збитків  (додаток 1). 

   8.9. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання 

договору про відшкодування збитків. 

   8.10. Невід’ємною частиною договору є: 

               – акт комісії про визначення збитків власнику землі з розрахунком 

суми збитків; 

               – рішення сесії Чупахівської  селищної  ради про затвердження акту 

про визначення збитків власнику землі. 

   8.11. Договір про відшкодування збитків готується відділом  організаційно 

– кадрової ,загальної роботи,зв’язків  з громадськістю та юридичного  

забезпечення Чупахівської селищної ради, підписується селищним головою  

та боржником. 

   8.12. У випадку недосягнення сторонами згоди або неотримання 

результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у 

встановлений строк з урахуванням поштового обігу, спір вирішується у 

встановленому законом порядку. 

   8.13. За згодою голови комісії матеріали можуть бути направлені до органів 

поліції чи прокуратури для проведення перевірки та притягнення винних до 

встановленої законом відповідальності та вжиття в інтересах Чупахівської 

селищної  ради заходів передбачених чинним законодавством. 

   8.14. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з 

чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Чупахівської  

селищної  ради. 

   8.15. Спори, що виникають при вирішенні суперечностей, пов’язаних із 

питаннями, що регулюються даним Положенням, вирішуються у 

встановленому законом порядку. 

  

  

 

Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК 



 

Додаток 1 

до Положення про комісію з визначення та відшкодування 

Чупахівській  селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства 

 

 

ДОГОВІР 

про добровільне відшкодування Чупахівській  селищній 

раді  збитків, заподіяних внаслідок використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства 

 
  

«___»_______20__ р.                                                             смт Чупахівка 

 

Чупахівська селищна рада, в особі селищного голови 

_____________________________, що діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» в подальшому – Сторона 1, з однієї 

сторони, та________________________ в особі _________________________, 

який діє на підставі ______________________ в подальшому – Сторона 2, а 

разом іменовані – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене: 

                                          Предмет договору 

    1.1. Відшкодування збитків, нанесених Стороною 2 Стороні 1 внаслідок 

використання земельної ділянки з порушенням законодавства, загальною 

площею ______, яка розташована за адресою ________________________, в 

період з______по ________ та використовується для 

_______________________ (вказати для функціональне використання 

земельної ділянки та документ на підставі якого ділянка надана в 

користування,тощо). 

                          Підстави для відшкодування збитків 

2.1. Акт №_______про визначення збитків власнику землі, затверджений 

рішенням сесії Чупахівської   селищної  ради від ____ №_______ . 

2.2. Розрахунок суми збитків. 

                            Права та обов’язки Сторін 

3.1. Сторона 2 зобов`язується до ____________ сплатити Стороні 1 збитки в 

сумі _______грн.; (Збитки можуть бути сплачені щомісячно рівними сумами 

або наступним чином: 

_____ місяць _____грн. 

_____ місяць _____грн.) 

3.2. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному 

обсязі. 

3.3. Сторона 2 зобов’язується оформити землекористування (укласти чи 

поновити договір оренди земельної ділянки та провести його державну 

реєстрацію) у встановленому порядку протягом _______________________   з 

моменту укладання даного договору. 

3.4. При наявності сплати земельного податку, орендної плати за аналогічний 



 

період за фактичне користування земельною ділянкою (що підтверджується 

відповідною довідкою ДПІ) сума оплати, передбачена в п. 3.1., зменшується 

на суму сплати земельного податку, орендної плати, а дані кошти 

зараховуються як сплата відшкодування. 

  

Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов 

договору 

  

4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має 

право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не 

відшкодовано Стороною 2. 

4.2. У разі не виконання п. 3.3. даного Договору у Сторони 2 настає 

відповідальність у вигляді пені за порушення зобов’язання у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України від відсотків 

несплаченої суми за кожний день прострочення від суми, встановленої п. 3.1. 

даного Договору. 

                           Зміни та доповнення до договору 

5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін. 

5.2. Зміни та доповнення (за письмовим погодженням Комісії з визначення та 

відшкодування збитків, заподіяних Чупахівської селищної ради) складаються 

в письмовій формі та оформлюється додатковою угодою, яка є невід`ємною 

частиною цього Договору. 

                                 Припинення дії договору 

6.1. Дія договору припиняється у разі сплати збитків в повному обсязі. 

                               Прикінцеві положення 

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання. 

7.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про 

відшкодування Чупахівській селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за 

землю. 

7.3. Договір укладено в двох примірниках що мають однакову юридичну 

силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2. 

7.4. Невід`ємною частиною договору є: 

– акт комісії про визначення збитків власникам землі від _____ № ___ із 

розрахунком суми збитків; 

– рішення сесії Чупахівської селищної  ради про затвердження акту про 

визначення збитків власникам землі від ____ № ____. 

7.5. Копія договору направляється в державну податкову інспекцію. 

7.6. Сторони підтверджують, що: 

– вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, не знаходяться в 

процесі ліквідації, банкрутства (зазначити необхідне); 

–  укладення договору відповідає їх інтересам; 

– волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі та 

права, інтересам, статуту та іншим внутрішнім документа товариства, 

наданим повноваженням керівнику, згідно статуту юридичної особи, яку він 



 

представляє; 

–  умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін; 

– договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання 

наслідків, які обумовлені у ньому; 

– керівні органи товариства (Сторони 2), згода яких необхідна згідно статуту, 

згодні з укладенням цього договору (для юридичної особи) . 

7.7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні 

умови, що стосуються його предмету. 

7.8. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього 

договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не 

матимуть правового значення. 

  

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 
  

ВЛАСНИК 

   Чупахівська селищна рада 

вул.Воздвиженська, 53 смт.Чупахівка  

Охтирського  району  Сумської  

області  42722 

код ЄДРПОУ 04390202  

р/р35412070036527  МФО 837013 

 

Селищний голова 

             ____________  О. В. Кужель 

 

М.П. 

                

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ 

____________________________________ 

(найменування юридичної особи/ПІБ 

фізичної особи-підприємця) 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Положення про комісію з визначення та відшкодування 

Чупахівській  селищній  раді  збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства 

  

 
Назва юридичної особи 

її юридична або фактична адреса 

П.І.Б. фізичної особи 

її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

      На підставі Положення про комісію з визначення та відшкодування 

Чупахівській селищній  раді  збитків, заподіяних внаслідок використання 

земельних ділянок з порушенням законодавства, затвердженого рішенням 

сесії Чупахівської  селищної  ради від «_____»___________ року № 

________  (далі – Положення) комісією по визначенню збитків на засіданні, 

яке відбулося “__” ________ р., розглянуті матеріали про розрахунок збитків, 

які нанесені (назва юридичної або фізичної особи) Чупахівській селищній 

раді та підлягають відшкодуванню внаслідок 

__________________________________________________________________ 

(зазначається про : невикористання земельної ділянки,  використання земельних ділянок 

__________________________________________________________________ 
із порушенням законодавства про плату за землю, площа та адреса земельної ділянки, 

__________________________________________________________________ 
рішення селищної ради та договір оренди землі – за наявністю) 

  

          Акт про визначення збитків власнику землі від «__» ________ р. №___ 

затверджений рішенням  сесії Чупахівської  селищної  ради від «__» 

________ р. №___. 

          Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього 

повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків 

власнику землі від «__» ________ р. №___, затвердженим сесією 

Чупахівської селищної  ради  від «__» ________ р. №___ та про результати їх 

розгляду інформувати у письмовій формі Чупахівську селищну  раду. 

          У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків 

здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про 

відшкодування Чупахівській  селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок 

порушенням законодавства. 

          У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки Чупахівській 

селищній раді відповідні матеріали будуть передані до Відділу  організаційно 

– кадрової, загальної роботи, зв’язків  з громадськістю та юридичного  

забезпечення  Чупахівсько селищної ради  для підготовки позову до суду про 

примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на 



 

поновлення порушених прав Чупахіявської селищної ради у сфері земельних 

відносин. 

                

 Додаток: 

                    копія Акту про визначення збитків власнику землі від ______ 

№_______ з розрахунком суми збитків; 

                  копія рішення сесії Чупахівської  селищної ради від «__» ________ 

р. № «Про затвердження акту про визначення збитків власнику землі». 

  

  

  

    Селищний  голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до Положення про комісію з визначення та відшкодування 

Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства 

 

 

АКТ № _______ 

щодо визначення та відшкодування збитків  

«___»________20 ___ р.     смт. Чупахівка  

  

    Комісія по визначенню та відшкодуванню збитків, заподіяних  внаслідок  

використання   земельних ділянок  створена відповідно до рішення 

Чупахівської  селищної ради  від  ____  березня 2019 року. 

 

у складі: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                      (П.І.Б. членів Комісії) 

Власник землі або землекористувач, якому заподіяли збитки: 

 

Чупахівська  селищна рада 

 

Особа, яка завдала шкоду: 

 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 

 1. Земельна ділянка, яку використовують 

розташована:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 2. Площа земельної ділянки, яка використовується _______________ га. 

 3. Підстава використання земельної ділянки_______________________ 

__________________________________________________________________. 

 4. Термін використання земельної ділянки ________________________. 

          5. Розмір збитків, завданих власнику землі або 

землекористувачу_________________________________________________. 

6. Термін, що встановлений для сплати завданих збитків  ______________. 

 

Голова Комісії  ______________________________ (П.І.Б.) 



 

 

Члени Комісії _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 

Секретар Комісії _______________________________ 

 

 

Особа, що завдала шкоду                _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4  

до Положення про комісію з визначення та відшкодування 

Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства 
 

АКТ 

обстеження земельної ділянки  

«___»_____________ 201__ року     № __________________ 

 

Нами (мною) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(посади, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що проводили обстеження земельної ділянки) 

 

за участю ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(посади, прізвища, ім’я та по батькові осіб, що приймали участь в обстеженні земельної ділянки) 

 

у присутності ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, 

фізичної особи підприємця чи її представника, свідків, які були присутні при обстеженні земельної ділянки) 

 

Проведено обстеження земельної ділянки, яка знаходиться 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(місце розташування земельної ділянки із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та поштової адреси, 

у випадку знаходження земельної ділянки поза межами населеного пункту прив’язка до місцевості) 

 

Обстеження земельної ділянки проведено у зв’язку з необхідністю   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Загальна площа обстеженої земельної ділянки: ________________________га 

 

Форма власності____________________________________________________ 
(державна, комунальна або приватна) 

 

Цільове призначення земельної ділянки ________________________________ 

 

Наявність документів, що посвідчують зареєстроване право власності або 

право користування земельною ділянкою_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________ 
(номер, дата видачі (укладення) документа, дата державної реєстрації прав, найменування юридичною 

особи чи фізичної особи, власника чи користувача земельною ділянкою) 

 

В ході обстеження встановлено наступне:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

План-схема земельної ділянки 

 

Підписи осіб, які склали цей акт: 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 
                               (прізвища та ініціали) 

Підписи осіб, які були присутні при проведення обстеження: 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 



 

 

_______________________________________ підпис _____________________ 

 

Копію акта отримав_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, 
фізичної особи підприємця чи її представника, свідків, які були присутні при обстеженні земельної ділянки) 

 

Дата ______________      Підпис ______________ 

 

Копія цього акту направлено поштою* на адресу: 

__________________________________________________________________ 

 

Дата _____________     

 

*у разі відмови керівника суб’єкта господарювання чи уповноваженої ним 

особи, фізичної особи підприємця чи її представника отримати копію акту.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМІРНИЙ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження акта(ів) про визначення та  

відшкодування Чупахівській  селищній раді  збитків,  

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок 

з порушенням законодавства 

 

     Беручи до уваги протоколи засідань комісії з визначення та 

відшкодування Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок з порушенням законодавства від ________ 

року № ___, від _________року № ___, відповідно до «Положення про 

комісію з визначення та відшкодування Чупахівській  селищній  раді   

збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної 

власності з порушенням законодавства», затвердженого рішенням 

Чупахівської селищної ради  від _____________року № ____________/2019, 

керуючись статтями 152, 156, 157, 211 Земельного кодексу України, 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 « Про Порядок 

визначення та відшкодування збитків власникам землі та 

землекористувачам», ст. 10, 16, 25, 26, 59, 60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада 
  

В И Р І Ш И Л А: 
  

              Затвердити акти комісії з визначення та відшкодування Чупахівській 

селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок використання земельних 

ділянок з порушенням законодавства від ________ року № ___, від 

_________року № ___ (далі – Акти): 

            1)  Акт про визначення та відшкодування Чупахівській селищній раді 

збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням 

законодавства, за земельну ділянку, площею ______ кв.м, на 

вул.___________________, яка використовується (вказати особу), згідно з 

яким, розмір збитків становить __________ грн. 

            2) Акт про визначення та відшкодування територіальній громаді 

м.Надвірна збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з 

порушенням законодавства, за земельну ділянку, площею ______ кв.м, на 

вул.___________________, яка використовується (вказати особу), згідно з 

яким, розмір збитків становить __________ грн. 

  

           Зобов’язати суб’єктів господарювання, указаних у пункті 1 рішення, у 

двадцятиденний термін з моменту отримання акта та повідомлення про 

прийняття даного рішення оплатити збитки, що визначені Актами. 

  

                 У разі несплати коштів суб’єктами господарювання у визначений 

термін, відділу організаційно – кадрової, загальної роботи, зв’язків  з 

громадськістю та юридичного   забезпечення Чупахівської селищної ради  



 

забезпечити проведення судово-претензійної роботи. 

  

            Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з  

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій  та на постійну комісію з питань  будівництва , житлово – 

комунального  господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин. 
 

Селищний голова      Олександр КУЖЕЛЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження Переліку земельних  ділянок сільськогосподарського   

призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється 

на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами на території  

Чупахівської селищної ради 

 

 З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду 

Чупахівської об’єднаної територіальної громади та залучення додаткових 

коштів до місцевого бюджету, відповідно до статті 144 Конституції України, 

статей 12, 116, 122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, статті 6 

Закону України «Про оренду землі»,  Закону України «Про землеустрій», 

керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, частиною першої статті 59, 

статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада ВИРІШИЛА:  

    1. Затвердити Перелік земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення  комунальної власності Чупахівської селищної ради, право 

оренди яких виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами на території Чупахівської селищної ради (додається). 

    2. Вжити заходів щодо відбору виконавця земельних торгів з продажу 

права оренди земельної ділянки комунальної форми власності, з подальшим 

відшкодуванням коштів виконавцю робіт на підготовку лоту до продажу, за 

рахунок коштів що сплачуються  переможцем торгів.  

   3. Уповноважити голову Чупахівської селищної ради Олександра Кужеля  

укласти з виконавцем земельних торгів договір на виконання робіт з 

підготовки лоту для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні), з 

наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок 

коштів, що сплачується переможцем торгів. 

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

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

підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

Затверджено 

        Рішення дев’ятнадцятої сесії 

        сьомого скликання 

        Чупахівської селищної   ради 

              12.05.2019р. 

 

Перелік 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності Чупахівської селищної ради, право оренди 

яких виставляється на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами на території Чупахівської селищної ради 

 

№ 

п\

п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної 

ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер Умови 

продаж

у 

1 на території 

Лантратівського 

старостату 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

0,3450 5920385400:01:001:0609 Право 

оренди 

2 на території 

Лантратівського 

старостату 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

0,2428 5920385400:01:001:0607 Право 

оренди 

3 на території 

Лантратівського 

старостату 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

3,0927 5920386300:01:003:0043 Право 

оренди 

4 на території 

Лантратівського 

старостату 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

3,0926 5920386300:01:003:0044 Право 

оренди 

5 на території 

Чупахівської 

селищної ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

3,6199 5920355500:01:001:0918 Право 

оренди 

6 на території 

Чупахівської 

селищної ради 

Для ведення 

товарного 

сільськогосподар-

ського 

виробництва 

0,3825 5920355500:01:001:0919 Право 

оренди 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

    Керуючись    статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», статтею 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування», заслухавши інформацію начальника відділу 

економічного розвитку, регуляторної діяльності, інвестицій, земельних 

відносин та екології Тетяни Гончар про поділ земельних ділянок комунальної 

власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

    

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської 

селищної ради розташованих за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без 

змін цільового призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок вказаних у пункті 1 даного рішення, згідно додатку 

до рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження 

чергової сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та земельних відносин.   

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

Додаток  до рішення від 12.08.2019 

 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельних 

ділянок, 

що 

утворюєть

ся  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920382000:01:001:5136 96,6697 Землі 

запасу 

(16.00) 

5 1-4,0000 га;  

2-7,6000 га;  

3- 15,7000 га ; 

4-3,5000 га;  

5-65,8697 га 

2 5920382000:01:001:5137 9,4438 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1-25,8000га; 

2-4,4345 га 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Римару Григорію Івановичу 

 

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтями 12, 81, 125, 126   Земельного кодексу України,  статтею 55 Закону 

України «Про землеустрій», розглянувши  заяву громадянина Римаря 

Григорія Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою  

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

місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Римару 

Григорію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. 

Широка, 7,  с. Софіївка,  Охтирського району  Сумської області кадастровий 

номер 5920355500:05:001:0012. 

        2. Передати громадянину Римару  Григорію  Івановичу  у приватну 

власність земельну ділянку площею 0,2500 га, кадастровий номер 

5920355500:05:001:0012 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд розташовану за адресою: вул. 

Широка, 7, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області. 

        3. Громадянину Римару Григорію Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність гр. Римарю Григорію  Івановичу  для ведення 

особистого селянського господарства в с. Софіївка. 

 

    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. Римарю Григорію  Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства по вул. Широка, 7 в с. Софіївка Охтирського 

району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 

власність гр.  Римарю Григорію  Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) по вул. Широка, 7 в с. 

Софіївка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

       2. Передати у приватну власність громадянину Римарю Григорію  

Івановичу земельну ділянку  площею 0,7728 га (землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 

5920355500:05:001:0013 для ведення особистого селянського господарства в 

с. Софіївка, вул. Широка,7 Охтирського району, Сумської області. 

      3. Громадянину Римарю Григорію  Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Ситнику Юрію Володимировичу 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону 

України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина 

Ситника Юрія Володимировича про затвердження технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в 

натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

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

Ситнику Юрію Володимировичу наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) на території  Грінченківського 

старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 1,3492 

гектара ( угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920382000:01:005:5081 

власнику земельної частки (паю) громадянину Ситнику Юрію 

Володимировичу, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Грінченківського старостату Чупахівської 

селищної ради відповідно до технічної документації із землеустрою. 

    3. Громадянину Ситнику Юрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Ситнику Юрію Володимировичу 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в України», статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу 

України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву 

громадянина Ситника Юрія Володимировича про затвердження технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

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

Ситнику Юрію Володимировичу  наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) на території  Грінченківського 

старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,7243 

гектара ( угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920382000:01:005:5082 

власнику земельної частки (паю) громадянину Ситнику Юрію 

Володимировичу, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Грінченківського старостату Чупахівської 

селищної ради відповідно до технічної документації із землеустрою. 

    3. Громадянину Ситнику Юрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Ситнику Юрій Володимировичу 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу 

України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), розглянувши заяву 

громадянина Ситника Юрія Володимировича про затвердження технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

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

Ситнику Юрію Володимировичу наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) на території  Грінченківського 

старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 6,7026 

гектара ( угіддя – рілля), кадастровий номер 5920382000:01:005:5080 

власнику земельної частки (паю) громадянину Ситнику Юрію 

Володимировичу, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Грінченківського старостату Чупахівської 

селищної ради відповідно до технічної документації із землеустрою. 

    3. Громадянину Ситнику Юрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Ситнику Юрію Володимировичу 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні », статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу 

України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), розглянувши заяву 

громадянина Ситника Юрія Володимировича про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

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

Ситнику Юрію Володимировичу  наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) на території  Грінченківського 

старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 1,7454 

гектара ( угіддя – пасовища), кадастровий номер 5920382000:01:005:5083 

власнику земельної частки (паю) громадянину Ситнику Юрію 

Володимировичу, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території  Грінченківського старостату Чупахівської 

селищної ради відповідно до технічної документації із землеустрою. 

    3. Громадянину Ситнику Юрію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Тимбай Лідії Луківні 

 

       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону 

України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянки Тимбай 

Лідії Луківни про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо 

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

громадянці Тимбай Лідії Луківні наданої для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (01.01) на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,0482 

гектара ( угіддя – рілля), кадастровий номер 5920355500:01:002:0009 

власнику земельної частки (паю) громадянці Тимбай Лідії Луківні, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території  

Чупахівської селищної ради відповідно до технічної документації із 

землеустрою. 

3. Громадянці Тимбай Лідії Луківні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) Тимбай Лідії Луківні 

 

       Керуючись   статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтями 12, 81, 125, 126 Земельного кодексу України, Закону України « Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв), розглянувши заяву громадянки Тимбай Лідії Луківні 

про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення 

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

Тимбай  Лідії Луківні наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (01.01) на території  Чупахівської  селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,2631 

гектара ( угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920355500:01:003:0031  

власнику земельної частки (паю) громадянці Тимбай Лідії Луківні, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 

Чупахівської селищної ради відповідно до технічної документації із 

землеустрою. 

    3. Громадянці Тимбай Лідії Луківні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки  земельної ділянки державної власності ( з розташованим на ній 

водним об’єктом),  наданої в оренду ТОВ «Лебединська рибоводно-

меліоративна станція» для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 

10.07), розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

      Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки державної власності ( з розташованим на ній водним 

об’єктом),  наданої в оренду ТОВ «Лебединська рибоводно-меліоративна 

станція» для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 10.07), розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, відповідно до пункту «є» статті 10 

Земельного кодексу України,  пункту 34 частини 1 статті 6 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 23 Закону України 

«Про оцінку земель»,  селищна  рада ВИРІШИЛА:                                                                                                     
 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки  

земельної ділянки державної власності ( з розташованим на ній водним 

об’єктом)  площею  39, 2303 га,   наданої в оренду ТОВ «Лебединська 

рибоводно-меліоративна станція» для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ 

10.07), розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області (додається). 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження кандидатури 

Воробйової Л.В. для призначення  

заступником  Чупахівського  

селищного голови  

 

      Керуючись  нормами  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламентом 

селищної ради, заслухавши інформацію селищного голови Олександра 

Кужеля про затвердження кандидатури Людмили Воробйової на посаду 

заступника Чупахівського селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, Чупахівська селищна  рада  ВИРІШИЛА:  

  

1. Затвердити  кандидатуру Людмили Воробйової для  призначення  

заступником Чупахівського селищного  голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

2. Селищному голові Олександру Кужелю врегулювати  трудові  

відносини з Людмилою Воробйовою з 14 серпня 2019 року в порядку 

визначеному законом.  

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорни 

навколишнього середовища.         

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт  Чупахівка 

 

Про звернення  депутатів   

 

       Керуючись  статтею 13  Конституції  України,  статтями 26, 49, 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  103  Бюджетного   

Кодексу  України   та  з метою захисту інтересів територіальних громад у 

частині наповнення місцевих бюджетів Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Прийняти до відома тексти звернень  депутатів  Чупахівської  селищної 

ради, що додаються. 

       2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку  надіслати  звернення до 

Міністра інфраструктури України Володимиру Омеляну, Народному 

депутату України Миколі Задорожному, тимчасово виконуючій обов’язки 

голови Сумської обласної державної адміністрації Ірині Купрейчик, 

начальнику служби автомобільних доріг у Сумській області Івану Романюку. 

Оприлюднити дані звернення на офіційному сайті Чупахівської селищної 

ради. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

      Обмеживши рух через міст в селі Климентове по дорозі Суми-Полтава, 

розпорядженням керівництва служби автомобільних доріг у Сумській області 

рух транспорту був направлений по шляху Лебедин-Охтирка через селище 

Чупахівка. 

    Вищевказана дорога Т-1906 « Рижівка-Лантратівка» по своїм технічним 

характеристикам не змогла прийняти збільшення руху транспорту в два рази, 

що привело до руйнування дорожнього полотна. Внаслідок внесення взимку 

на напівзруйноване полотно соляно-пісчаної суміші шлях був майже 

повністю знищено.  

   Зруйнований шлях по селищу Чупахівка від руху великовагового 

транспорту призвів до нанесення значної матеріальної шкоди житловим 

будинкам: руйнування фундаментів, тріщин у стінах. 

    Просимо Вас бути не байдужими та звернути увагу на дану проблему 

жителів селища Чупахівка Охтирського району Сумської області допомогти 

вирішити питання ремонту 700 метрів даної дороги. 

    Дане звернення прийняте на 19 сесії 7 скликання Чупахівської селищної 

ради від 12 серпня 2019 року. 

 

  

 

 

З повагою 

Селищний голова                                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

   Громадянам України стаття 13 Конституції України встановила, що земля, 

її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є власністю 

українського народу, кожного громадянина держави Україна. 

    Але частина 1 пункту 3.1. статті 69 Бюджетного Кодексу України 

позбавляє частину громадян цього права. Відповідно до нього 3% рентної 

плати за користування надрами отримують лише ті громади, на території 

яких ведеться видобуток вуглеводнів, решта 2% даної плати отримує 

обласний бюджет з якого на протязі трьох років Чупахівська громада не 

отримала жодної гривні, а отримали: 

 - загрозливу екологічну ситуацію; 

 - непридатну до вживання питну воду; 

 - підвищений радіаційний рівень навколищного середовища; 

 - найвищий показник онкологічних захворювань в Сумській області. 

   Просимо Вас внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України про справедливий розподіл рентної плати за користування надрами.  

   Дане звернення прийняте на 19 сесії 7 скликання Чупахівської селищної 

ради від 12 серпня 2019 року. 

    

  

 

З повагою 

Селищний голова                                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Дев’ятнадцята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

12.08.2019                        смт Чупахівка 

 

Про інформацію В. Арєхова про  

пам’ятні дати в історії населених  

пунктів Чупахівської громади 

 

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

заслухавши інформацію Василя Арєхова про пам’ятні дати в історії 

населених пунктів Чупахівської громади, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Інформацію Василя Арєхова про пам’ятні дати в історії населених 

пунктів Чупахівської громади прийняти до відома        

      2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку оприлюднити дану 

інформацію в засобах масової інформації. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 
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