
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

Десята позачергова сесія

ПРОТОКОЛ

Десята позачергова сесія селищної ради

від 03.08.2018 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ

Десятої позачергової сесії селищної ради
сьомого скликання

від 03.08.2018 
смт. Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 13 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 сесії:

 
1.  Про  затвердження   Протоколу  результатів  проведення  земельних

торгів  в  смт.  Чупахівка  (кадастровий  номер  земельної  ділянки
592035555:02:002:5153)

  Доповідає : Гончар Т.В. - спеціаліст-землевпорядник
2.  Про  затвердження   Протоколу  результатів  проведення  земельних

торгів  в  смт  Чупахівка  (  кадастровий  номер  земельної  ділянки
592035555:02:001:5204)

  Доповідає : Гончар Т.В. - спеціаліст-землевпорядник
3.  Про  висловлення  позиції  щодо  надання  Дозволу  Головним

управлінням  Держгеокадастру  у  Сумській  області  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність Шніпку В.І.

  Доповідає : Гончар Т.В. - спеціаліст-землевпорядник
4.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо

відведення  земельної  ділянки  для  ведення  садівництва  у  власність  гр.
Сугаку О.В.

   Доповідає : Гончар Т.В. - спеціаліст-землевпорядник
5.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо

відведення  земельної  ділянки  для  ведення  садівництва  у  власність  гр.
Кубрак І.І.

   Доповідає : Гончар Т.В. - спеціаліст-землевпорядник
6.  Про  внесення  змін  до  рішення  8  сесії  сьомого  скликання

Чупахівської селищної ради від 22.06.2018р. «Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Чупахівської селищної ради на 2019 рік»
Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу  



7.  Про   внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»

  Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
8.  Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання

Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»

  Доповідає : Діброва Л.О . – провідний спеціаліст фінансового відділу
9.  Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання

Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»

  Доповідає : Діброва Л.О . – провідний спеціаліст фінансового відділу
10. Про  передачу  автомобіля  УАЗ  396204 ШД  рік  випуску-2007

(автомобіль  швидкої  допомоги)  в  оперативне  управління  комунальному
некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради 
Доповідає:  Ашурова  Г.Г.  -  начальник  комунальному  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради

11. Про  внесення  змін  до  рішення  1  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  29.12.2018  року  «Про  затвердження
Положення  про  постійні  комісії  Чупахівської  селищної  ради  та  обрання
постійних комісій Чупахівської селищної ради»
Доповідає : Чуб П.А.- начальник відділу організаційно-кадрової роботи та
зв’язків з громад кістю

12. Про виділення коштів на виплату компенсації  за  не використану
відпустку Проценко Г.А.
Доповідає : Чуб Н.В.- в.о головного бухгалтера Чупахівської селищної ради

13. Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради VІІ скликання
до Прем’єр-міністра України  щодо  Удосконалення розподілу коштів від
рентної  плати  за  користування  надрами  для  видобування  нафти,
природного газу та газового конденсату між бюджетами різних рівнів

   Доповідає : Маслюк М.М. - секретар селищної ради
14.Різне

Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та 
регламент десятої позачергової сесії селищної ради сьомого скликання

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  про  затвердження
Протоколу  результатів  проведення  земельних  торгів  в  смт.  Чупахівка
(кадастровий номер земельної ділянки 592035555:02:002:5153)
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували за-13 депутатів, Кужель О.В.- в зв’язку з виникненням конфлікту 
інтересів не голосував.



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  про  затвердження
Протоколу  результатів  проведення  земельних  торгів  в  смт  Чупахівка
( кадастровий номер земельної ділянки 592035555:02:001:5204)
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували за-13 депутатів, Кужель О.В. - в зв’язку з виникненням конфлікту
інтересів не голосував.

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  про  висловлення
позиції  щодо  надання  Дозволу  Головним управлінням  Держгеокадастру  у
Сумській  області  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність Шніпку В.І.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В. - спеціаліста-землевпорядника про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для
ведення садівництва у власність гр. Сугаку О.В.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В. - спеціаліста-землевпорядника про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для
ведення садівництва у власність гр. Кубрак І.І.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  Про
внесення змін до рішення 8 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 22.06.2018р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно,  відмінне від земельної  ділянки на території  Чупахівської
селищної ради на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  про
внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  про
внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  про
внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Ашурову  Г.Г.  -  начальника  комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради про передачу автомобіля  УАЗ  396204 ШД  рік випуску-2007
(автомобіль  швидкої  допомоги)  в  оперативне  управління  комунальному
некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуба П.А. - начальника відділу організаційно-кадрової роботи та
зв’язків  з  громад  кістю  про  внесення  змін  до  рішення  1  сесії  сьомого
скликання   Чупахівської  селищної  ради  від  29.12.2018  року  «Про
затвердження Положення про постійні комісії Чупахівської селищної ради та
обрання постійних комісій Чупахівської селищної ради»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- в.о головного бухгалтера Чупахівської селищної ради
про виділення коштів на виплату компенсації за не використану відпустку
Проценко Г.А.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  -  секретаря  селищної  ради  про  звернення
депутатів  Чупахівської  селищної  ради  VІІ  скликання  до  Прем’єр-міністра
України   щодо  Удосконалення  розподілу  коштів  від  рентної  плати  за
користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату між бюджетами різних рівнів
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова О.В. Кужель

 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про затвердження Протоколу 
результатів проведення земельних 
торгів в смт. Чупахівка по земельній 
ділянці з кадастровим номером 
5920355500:02:002:5153

В  зв’язку  з  проведенням  земельних  торгів  у  формі  аукціону,  які
відбулися 03.08.2018 року в смт Чупахівка, керуючись Протоколом № 1 від
03.08.2018  року,  статтями  12,  135,  136,  137,  138,  139  Земельного  кодексу
України,  статтями  26,  33  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Протокол  №  1  проведення   земельних  торгів  смт
Чупахівка у формі аукціону від 03.08.2018 року.

2.  Визнати  переможцем  земельних  торгів  з  продажу  права  оренди
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:02:002:5153,  площею
0,2000 га,  яка розташована за адресою:вул.  Слобожанська,  смт.  Чупахівка,
Охтирський район, Сумська область, 42722, учасника № 2.

3.  Укласти  договір  оренди  земельної  ділянки  кадастровий  номер
5920355500:02:002:5153, площею 0,2000 га, яка розташована за адресою:вул.
Слобожанська, смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722 з
ФОП  «Кужель  Ольга  Олександрівна»  на  умовах  за  результатами  торгів  з
продажу права  оренди земельної  ділянки на  підставі  Протоколу № 1  від
03.08.2018 року.

Селищний голова О.В.Кужель

                                                                                       



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про затвердження Протоколу 
Результатів проведення земельних 
торгів в смт. Чупахівка по земельній 
ділянці з кадастровим номером 
5920355500:02:001:5204

В  зв’язку  з  проведенням  земельних  торгів  у  формі  аукціону,  які
відбулися 03.08.2018 року в смт Чупахівка, керуючись Протоколом № 2 від
03.08.2018  року,статтями  12,135,136,137,138,139  Земельного  кодексу
України,  статтями  26,33  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Протокол  №  2  проведення   земельних  торгів  смт
Чупахівка у формі аукціону від 03.08.2018 року.

2.  Визнати  переможцем  земельних  торгів  з  продажу  права  оренди
земельної  ділянки  кадастровий  номер  5920355500:02:001:5204,  площею
0,2500 га, яка розташована за адресою: вул. Воздвиженська, смт. Чупахівка,
Охтирський район, Сумська область, 42722, учасника № 1.

3.  Укласти  договір  оренди  земельної  ділянки  кадастровий  номер,
площею га, яка розташована за адресою: вул. Воздвиженська, смт. Чупахівка,
Охтирський район, Сумська область, 42722,  з  ПСП АФ «Піонер» на умовах
за результатами торгів з продажу права оренди земельної ділянки на підставі
Протоколу № 2  від 03.08.2018 року.

Селищний голова                 О.В.Кужель

      



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про висловлення позиції щодо 
надання дозволу Головному
 управлінню Держгеокадастру
у Сумській області на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність

Керуючись  ст.12  Земельного  Кодексу  України,  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
у комунальну власність об’єднаних територіальних громад»  та статтею 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист
№ 785-101-18 від 31.07.2018 року Головного управління Держгеокадастру у
Сумській області, та керуючись ст.12 Земельного Кодексу України селищна
рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати  згоду  на  надання  дозволу  Головним  управлінням
Держгеокадастру у Сумській області  на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Шніпка  Володимира
Івановича для ведення особистого селянського господарства, , площею   1,65
га,  за  межами населених пунктів на території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

Селищний голова О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення садівництва 
у власність гр. Сугаку О.В. 

Керуючись  статтями  26,  33  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", розглянувши заяву  громадянина Сугака Олега
Володимировича (додається), який проживає за адресою: смт Чупахівка пров.
Садовий, 13  про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення   садівництва із  земель
запасу Чупахівської селищної ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Надати   громадянину Сугаку Олегу Володимировичу  відмову на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність в зв’язку з проведенням інвентаризації. 

        

Селищний голова                                        О.В.Кужель

     



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення 
індивідуального садівництва у 
власність гр. Кубрак І.І. 

Керуючись  статтями  26,  33  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", статтями 12, 116, 118, 121, 122, 125  Земельного
кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши
заяву  громадянки Кубрак  Ірини Ілларіонівни (додається), яка проживає за
адресою:  смт  Чупахівка  вул.  Лебединська,  15  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення садівництва із  земель запасу Чупахівської селищної
ради,  селищна рада вирішила:  

1.  Надати громадянину Кубрак Ірині Ілларіонівні дозвіл на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  орієнтовною
площею  0,12  га  (сільськогосподарські  землі,  в  тому  числі
сільськогосподарські угіддя – рілля) у власність для ведення індивідуального
садівництва  (код цільового призначення згідно класифікації видів цільового
призначення земель – 01.05) із земель запасу, що знаходиться в межах  смт
Чупахівка, Охтирського району, Сумської області.
         2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно вимог чинного законодавства.
     

        
Селищний голова О.В.Кужель



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 8 сесії
сьомого скликання Чупахівської селищної 
ради від 22.06.2018р. «Про встановлення ставок 
та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території 
Чупахівської селищної ради на 2019 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 24 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення 8  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 22.06.2018р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки  на  території
Чупахівської селищної ради на 2019 рік», а саме:
      в п.1 вищевказаного рішення змінити розміри ставок податку (Додаток 1).

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3. Секретарю селищної ради оприлюднити рішення в засобах масової

інформації у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну комісію з

планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій. 

5.  Рішення від  22.06.2017р.  «Про встановлення податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки» визнати таким, що втратило чинність
з моменту набрання чинності даного рішення.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019р.

Селищний голова О.В. Кужель

                      



                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

03.08.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 року «Про 
селищний бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  кодексу  України,  Податкового  кодексу
України, інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти в сумі 16 000 грн. для розрахунку з постачальниками
за доставку комунальної техніки.

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                                 О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я
 03.08.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 року « Про
селищний бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26,  статті  64  Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в  Україні  »,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  КФК  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,
міської,  селищної,  сільської  рад)  з  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  на  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації
державних(регіональних)програм,не  віднесені  до  заходів  розвитку»  в  сумі
1290,00грн. на оплату послуг за навчання по електронних закупівлях.

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                                          О.В.Кужель



                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

03.08.2018
смт Чупахівка

Про передачу автомобіля 
УАЗ  396204 ШД  рік випуску-2007 
(автомобіль швидкої допомоги) в
оперативне управління комунальному
некомерційному підприємству
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради

Керуючись  статтями  29,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Передати транспортний засіб для використання за призначенням в
оперативне  управління  Комунальному  некомерційному
підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради - автомобіль марки «УАЗ 396204 ШД »
рік випуску-2007 (автомобіль швидкої допомоги).

2. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                   О.В. Кужель

                                                                                  



                                                                     

                                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
1 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 29.12.2018 року «Про 
затвердження Положення 
про постійні комісії Чупахівської 
селищної ради та обрання постійних 
комісій Чупахівської селищної ради»
   

Згідно з статтями 26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та у зв’язку з достроковим припиненням повноваження депутата
Чупахівської  селищної  ради  по  виборчому  округу  №  12  Литвиненка
Володимира Васильовича, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  рішення  1  сесії  7  скликання  Чупахівської
селищної  ради від 29.12.2017 «Про затвердження Положення про постійні
комісії  Чупахівської  селищної  ради  та  обрання  постійних  комісій
Чупахівської селищної ради», а саме : 

в пункті 2.1 вищевказаного рішення «Голова комісії-Литвиненко В.В.»
змінити на «голова комісії - Невдачина Т.Д.» та викласти в такій редакції: 

« 2.1. Постійна комісія з планування та фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та інвестицій

Голова комісії  – Невдачина Т.Д.
Член комісії  – Бекірова О.Р.
Член комісії – Жерновий М.П.»

     2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
     3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                    О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я
 03.08.2018
смт Чупахівка

Про виділення коштів на
виплату компенсації за 
невикористану відпустку Проценко Г.А.

На підставі  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  України,  інших  нормативно-правових  документів,
відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1.  Виділити  кошти  з  КФК  0110150  «Організаційне, інформаційно-
аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення  діяльності  обласної  ради,
районної  ради, районної  у  місті  ради, міської, селищної, сільської  рад)  з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 3161,57 та КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці»  в  сумі  695,55грн.  на  виплату компенсації  за  невикористану
відпустку Проценко Г.А. за період з 14.08.2017р.по 24.04.2018р.(22дні).

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ  Чупахівської  селищної  ради  та  бухгалтерський  відділ  Чупахівської
селищної ради.

Селищний голова                                                                      О.В.Кужель

                                                                             



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Десята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 03.08.2018
смт Чупахівка

Про звернення депутатів
Чупахівської селищної ради
VІІ скликання до Прем’єр-міністра України 
щодо Удосконалення розподілу коштів 
від рентної плати за користування надрами
для видобування нафти, природного газу
та газового конденсату між бюджетами різних рівнів
 

Враховуючи  пропозицію  депутатів  Чупахівської  селищної  ради  VІІ
скликання  стосовно  звернення  до  Прем’єр-міністра  України  щодо
удосконалення розподілу коштів від рентної плати за користування надрами
для  видобування  нафти,  природного  газу   та  газового  конденсату  між
бюджетами  різних  рівнів,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада вирішила:
 

1. Підтримати звернення депутатів Чупахівської селищної ради VІІ 
скликання до Прем’єр-міністра України, що додається.

2. Направити зазначене звернення до Прем’єр-міністра України.
3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                              О.В. Кужель



                                                                                                         СХВАЛЕНО

рішення селищної ради
від 03 серпня 2018 року

Звернення
депутатів Чупахівської об’єднаної громади VII скликання до Прем’єр-
міністра України щодо Удосконалення розподілу коштів від рентної
плати за користування надрами для видобування нафти, природного

газу та газового конденсату між бюджетами різних рівнів

Ми,  депутати  Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району,
Сумської області цілком і повністю підтримуємо розпочаті Вами і Урядом
України реформи по децентралізації влади.

Наша  Чупахівська  об’єднана  територіальна  громада  була  створена  в
грудні  2017  року.  В  процесі  становлення  громади  ми  відчули  переваги  в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей для
розвитку території і інфраструктури.

Питання, які виникають під час реформування громади селищна рада і
виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей. Але є
ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без допомоги
уряду.

Відповідно до ч. 1 п. 3.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України до доходів
загального фонду бюджетів міст районного значення,  сільських, селищних
бюджетів належить 1 відсоток рентної плати за користування надрами для
видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної
плати за  користування  надрами в  межах континентального  шельфу та/або
виключної  (морської)  економічної  зони  України),  що  зараховується  до
бюджетів  місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  (місцем
видобутку) відповідних природних ресурсів.

Враховуючи, що при проведенні робіт з видобутку вуглеводнів різко
погіршується  екологічний  стан  навколишнього  природного  середовища  на
значних  територіях,  руйнується  місцева  інфраструктура,  виникають
додаткові  суттєві  загрози  життю  і  здоров’ю  місцевим  мешканцям,  на
прилеглих територіях яких здійснюється такий видобуток, обмежується обсяг
придатних  територій  для  ведення  сільськогосподарської  діяльності,
аквакультури.  Аналіз  лабораторних  досліджень  питної  води  в  колодязях
громадського та індивідуального користування за останні 10 років свідчить
про суттєве погіршення якості і рівня питної води. А на фоні таких змін у
багатьох колодязях вода зникла взагалі,  що змушує місцеві громади нести
додаткові затрати на будівництво і видобуток із артезіанських свердловин.

Спрямування коштів із рентної плати виключно до загального фонду
держбюджету  та  до  бюджетів  місцевого  самоврядування  за
місцезнаходженням  (місцем  видобутку)  відповідних  природних  ресурсів



призводить до порушення соціальних прав місцевих громад які межують з
місцями  видобутку.  Цим  нівелюються  засади  справедливого  розподілу
коштів  між  бюджетами  різних  рівнів,  громадами  сіл,  селищ,  міст,  де
здійснюється  виробнича  діяльність  підприємств  нафтогазової  галузі  та
прилеглих громад. Також у зв'язку із цим громади які межують з місцями
видобутку не забезпечуються належними фінансовими можливостями щодо
управління еколого – економічною ситуацією на територіях, де проводиться
діяльність із видобутку вуглеводнів.

Крім  економічного  ефекту,  слід  відзначити  екологічну  функцію
рентних платежів. Так, останні, поряд із екологічним податком, слід віднести
до  так  званих  «зелених  платежів»,  які  повинні  також  стимулювати
раціональне  використання,  забезпечення  охорони  і  відтворення  природно-
ресурсного потенціалу. Стаття 13 Конституції України встановила, що земля,
її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться
в межах території України, природні ресурси її  континентального шельфу,
виключної  (морської)  економічної  зони  є  об’єктами  права  власності
Українського  народу,  що  вимагає  особливого  підходу  до  користування
такими  об’єктами.  Тому  рентна  плата  виконує  соціальну  функцію  -
розподіляє доходи від її використання між всіма членами суспільства. 

Удосконалення  розподілу  коштів  від  рентної  плати  за  користування
надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату між
бюджетами різних рівнів в перспективі сприятиме соціально-економічному
розвитку  регіонів  і  районів  України,  на  території  яких  здійснюється
видобуток  нафти,  природного  газу  і  газового  конденсату,  розвитку
інфраструктури  та  екологічному  оздоровленню  населених  пунктів  і
територій,  підвищенню зацікавленості  місцевих  громад у  розвитку  нафто-
газовидобування, своєчасному та якісному проведенню робіт з будівництва
та експлуатації  об’єктів підприємств нафтогазовидобувного комплексу,  що
забезпечить  їх  надійне  функціонування  та  нарощування  видобутку
вуглеводнів тощо. Додаткові фінансові можливості за рахунок надходження
коштів з частини рентної плати дозволять органам місцевого самоврядування
на  території  яких  не  здійснюється  видобуток,  забезпечити  соціальний  і
економічний  розвиток  місцевих  територіальних  громад,  здійснити
невідкладний капітальний чи поточний ремонт зруйнованих доріг місцевого
значення,  покращити  водозабезпечення  населених  пунктів,  забезпечити
екологічну безпеку територій. 

У  зв’язку  з  вищевикладеним  просимо  Вас  допомогти  у  вирішенні
питання, визначення напрямків спрямування коштів від рентної плати, які на
думку Чупахівської об’єднаної територіальної громади повинні ґрунтуватися
на справедливому розподілі між загальнодержавним бюджетом і місцевими
бюджетами  адміністративно-територіальних  одиниць,  де  здійснюється
виробнича  діяльність  підприємств  нафтогазової  галузі  та  тих  громад,  які
межують з виробничими платформами. 

З повагою



Голова селищної ради                                                                О.В.Кужель
Депутати Чупахівської селищної ради

Ємець Володимир Павлович               

Чуб Павло Андрійович

Бекірова Олена Русланівна

Невдачина Тетяна Дмитрівна

Хижняк Анатолій Олександрович

Маслюк Микола Миколайович

Хижняк Володимир Миколайович

Борисенко Микола Олександрович

Жерновий Микола Петрович

Хижняк Світлана Володимирівна

Ромась Анатолій Петрович

Заїкін Микола Іванович

Єременко Іван Миколайович

      


