
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

Дванадцята сесія

ПРОТОКОЛ

Дванадцята сесія селищної ради

від 10.10.2018 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ

Дванадцятої сесії селищної ради
сьомого скликання

від 10.10.2018 
смт. Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 9 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Маслюк М.М.-в.о.селищного голови секретар
Секретар сесії –

    Сесію розпочинає  в.о.  селищного  голови секретар  М.М.Маслюк,  який
запропонував такий порядок денний та регламент роботи сесії:

1. Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
2. Про прийняття іншої субвенції з районного бюджету
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
3. Про прийняття освітньої субвенції з обласного бюджету
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
4. Про прийняття медичної субвенції з державного бюджету
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
5. Про повернення частини субвенції на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
6. Про прийняття іншої субвенції з районного бюджету
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник 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: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
8. Про  затвердження  коштів  вільного  залишку,  який  склався  станом  нв
01.01.2018  р.  та  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник 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: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
10. Про внесення змін до рішення 2 сесії  сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
11. Про  затвердження  коштів  вільного  залишку,  який  склався  станом  на
01.01.2018р.
Доповідає: Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
12. Про  встановлення  стипендії  голови  Чупахівської  селищної  ради
обдарованим учням - переможцям  олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних 
змагань у 2018-2019 навчальному році
Доповідає: Полуйко  В.В.-начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.
13. Про відзначення вчителів закладів загальної середньої освіти, керівників
гуртків,  за  високі  досягнення  в  праці,які  підготували  переможців
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  конкурсів-захистів  науково-
дослідницьких робіт Малої академії наук України, спортивних змагань
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
14. Про введення посад до штатного розпису КЗ Чупахівський ЗДО
(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області 
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
15. Про внесення змін до комплексної програми « Освіта Чупахівської 
селищної ради у 2018 році»
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
16. Про прийняття на здійснення обслуговування в групу підтриманого 
проживання осіб похилого віку та  осіб з інвалідністю
Доповідає:  Саєнко О.В.-  начальник комунальної  установи «Центр надання
соціальних послуг»Чупахівської селищної ради.
17. Про затвердження  плану Доходів по спецфонду на 2018р.
Доповідає: Чуб Н.В.-головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
18. Про  передачу  та  закріплення  на  праві  господарського  відання  за
комунальним підприємством «Добробут»майна, що належить до комунальної
власності Чупахівської територіальної громади.
Доповідає: Чуб Н.В.-головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
19. Про передачу майна відділу освіти Чупахівської територіальної громади
Доповідає: Чуб Н.В.-головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
20. Про  внесення  змін  до  структури  і  чисельності  апарату  та  виконавчих
органів Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної
роботи, зв’язків з громадкістю та юридичного забезпечення



21.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Байстрюченку  Павлу  Васильовичу   для  ведення
особистого селянського господарства в с. Духовниче.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
22. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Лимарю Сергію Леонідовичу для ведення особистого
селянського господарства в с. Коновалик.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
23. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Остапенку   Миколі  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства в с. Оленинське.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
24. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Гумену Валерію Павловичу для ведення особистого
селянського господарства в с. Духовниче.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
25. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Макуха  Сергію  Олександровичу   для  ведення
особистого селянського господарства в с. Коновалик.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
26. Про  затвердження   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Турченку Володимиру Миколайовичу для ведення
особистого  селянського господарства в с. Коновалик 
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу
27.Різне

СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника 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: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
іншої субвенції з районного бюджету
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
освітньої субвенції з обласного бюджету
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
медичної субвенції з державного бюджету



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Касьяненко  А.І.-  начальника  фінансового  відділу  про
повернення частини субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів
для  лікування  окремих  захворювань  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
іншої субвенції з районного бюджету
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника 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:  Касьяненко  А.І.-  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження коштів вільного залишку, який склався станом на 01.01.2018р.
та  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:  Касьяненко А.І.- начальника 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:  Касьяненко А.І.- начальника 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:  Касьяненко  А.І.-  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження коштів вільного залишку, який склався станом на 01.01.2018р.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про встановлення  стипендії голови Чупахівської
селищної  ради  обдарованим  учням  -  переможцям  олімпіад, турнірів,
конкурсів, спортивних  змагань у 2018-2019 навчальному році
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  відзначення  вчителів  закладів  загальної
середньої  освіти,  керівників  гуртків,  за  високі  досягнення  в  праці,які
підготували  переможців  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад,  конкурсів-
захистів  науково-дослідницьких  робіт  Малої  академії  наук  України,
спортивних змагань
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  введення  посад  до  штатного  розпису  КЗ
Чупахівський  ЗДО (ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради  про внесення змін до комплексної програми «
Освіта Чупахівської селищної ради у 2018 році»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження  плану Доходів по спецфонду на 2018р.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ:  Чуб  Н.В.-  головного  бухгалтера  Чупахівської  селищної  про
передачу  та  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  «Добробут»майна,  що  належить  до  комунальної  власності
Чупахівської територіальної громади 



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Чуб  Н.В.-  головного  бухгалтера  Чупахівської  селищної  про
передачу майна відділу освіти Чупахівської територіальної громади
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Чуба  П.А.-   начальника  відділу  організаційно-кадрової,
загальної  роботи,  зв’язків  з  громадкістю та  юридичного  забезпечення  про
внесення  змін  до  рішення  першої  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 29.12.2018 « Про внесення змін до структури і чисельності
апарату та виконавчих органів 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  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність  гр.  Байстрюченку  Павлу  Васильовичу   для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Духовниче.
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.  Лимарю  Сергію  Леонідовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Коновалик.
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.  Остапенку   Миколі  Петровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Оленинське.
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. Гумену Валерію Павловичу для ведення особистого селянського
господарства в с. Духовниче.



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.  Макуха  Сергію  Олександровичу   для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Коновалик.
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. Турченку Володимиру Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства в с. Коновалик 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

В.о. селищного голови секретар                                           М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
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 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  10  863,00  грн.  на  інсулін  для  жителів
Чупахівської ОТГ та направити на видатки по КФК 3719770 «Інші субвенції з
місцевого  бюджету»  на  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам
державного управління інших рівнів.

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

В.о. селищного голови                                    М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції
з районного бюджету

На  підставі  Рішення  сесії  Охтирської  районної  ради  від  12.09.2018
року,  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. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з районного бюджету як
залишок коштів освітньої субвенції,  що утворився на початок бюджетного
періоду у сумі 97 396,88 та направити на видатки по КФК 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 80
000 грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 17 396,88
грн.

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

В.о. селищного голови                                 М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття освітньої субвенції 
з обласного бюджету

На  підставі  Рішення  Сумської  обласної  ради  від  07.09.2018  року,
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. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з обласного бюджету за
рахунок  залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок
бюджетного періоду в сумі 245 150,00 грн., передати до спеціального фонду
та направити на видатки КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.  школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі 65 150,00 грн.,  кошти в сумі 180 000,00 грн. передати на спеціальний
фонд  і  направити  на  видатки  по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового користування» для забезпечення опорної школи
смт. Чупахівка.

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

В.о. селищного голови                              М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття медичної субвенції 
з державного бюджету

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2018  р.  № 650-р,  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. Прийняти до селищного бюджету медичну субвенцію з державного
бюджету  в  сумі  275 800,00  грн.  та  направити  на  видатки  КФК  0112111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної  (медико-санітарної)  допомоги»  КЕКВ 2610  «Субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 

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

В.о. селищного голови                               М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про повернення частини субвенції 
на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

На підставі Рішення обласної ради від 07.09.2018 року, 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. Повернути частину субвенції до обласного бюджету, в сумі 32 800,00
грн.,  на відшкодування вартості  лікарських засобів для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

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

В.о. селищного голови                                  М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції
з районного бюджету

На  підставі  Рішення  сесії  Охтирської  районної  ради  від  12.09.2018
року,  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.  Прийняти  до  селищного  бюджету  іншу  субвенцію  з  районного
бюджету  для  співфінансування  утримання одного  соціального  працівника,
що  обслуговує  людей  похилого  віку,  які  проживають  на  території
Довжицької сільської ради в сумі 8 000,00 грн. та направити на видатки по
КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в  сумі
6 500,00  грн.,  та  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  заробітну  плату»  в  сумі
1 500,00 грн.

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

В.о. селищного голови                                  М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
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 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна

плата» в сумі 20 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 4 000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
22 000,00 грн. на КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 33 000,00 грн.,
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 13 000,00 грн.

КФК  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2220
«Медикаменти  та  перев`язувальні  матеріали» в  сумі  700,00 грн.  на  КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 700,00 грн.

КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування» в сумі  82 000,00 грн.  на КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 грн.,  на КФК 0611010 «Надання
дошкільної  освіти»  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» в сумі 26 000,00 грн., на КЕКВ 2274 «Оплата
природного  газу»  в  сумі  3 860,00  грн.,  на  КЕКВ  2273  «Оплата
електроенергії» 2 140,00 грн.

КФК  0613140  «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  заходів  з
оздоровлення  дітей,  що здійснюються  за  рахунок коштів  на  оздоровлення
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)»  КЕКВ



2230 «Продукти харчування» в сумі 14 435,77 грн., КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню»  в  сумі  799,00  грн.  та  з  КФК  0611020  «Надання  загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2730  «Інші  виплати  населенню»  в  сумі
3 070,00  грн.  на  КФК  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 18 304,77 грн.

КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 2 190,00 грн. на КФК 0611010
«Надання  дошкільної  освіти»  КЕКВ  2273  «Оплата  електроенергії»  в  сумі
2 190,00 грн.

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

В.о. селищного голови                                М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження коштів вільного
залишку, який склався станом на 01.01.2018р.
та внесення змін до рішення 2 сесії сьомого 
скликання Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет 
на 2018 рік»

На підставі  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  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  Затвердити  кошти  вільного  залишку  спеціального  фонду,  який
склався  на  01.01.2018  року,  по  КФК  0116030  «Організація  благоустрою
населених пунктів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі
11 567,73 грн.; 

2.  Перерозподілити  кошти  загального  фонду  по  КФК  0116030
«Організація  благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата  послуг
(крім  комунальних)»  на  спеціальний  фонд  по  КФК  0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  3132  «Капітальний  ремонт  інших
об’єктів» в сумі 2 432,27 грн. 

для оплати проектно-кошторисної документації на освітлення вулиць
смт. Чупахівка на загальну суму 14 000 грн.

3.  Внести  відповідні  зміни  до  Програми економічного  і  соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік.

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

В.о. селищного голови                                     М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
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 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  КФК  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  з  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» в сумі 105 000,00 грн. на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар».

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

В.о. селищного голови                                    М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
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 статті 26 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 (у разі її створення), міської, селищної,сільської рад»
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  90  000,00  грн.,  КЕКВ  2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 19 521,00 грн..

КФК 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців  i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та  iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 60 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в
сумі 8 000,00 грн.  

на  КФК  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»
КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)» в сумі 177 521,00 грн.  

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

В.о. селищного голови                            М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження коштів вільного
залишку, який склався станом на 01.01.2018р.

На підставі  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  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 Затвердити цільові кошти вільного залишку загального фонду, який
склався  на  01.01.2018  року,  по  КФК  0116030  «Організація  благоустрою
населених  пунктів»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар»,  передати  на  спеціальний  фонд  по  КФК  0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового користування» в сумі 30 000,00 грн. для закупівлі
тренажерів для вуличного спортивного майданчика.

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

В.о. селищного голови                                  М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про встановлення  стипендії 
голови Чупахівської селищної ради 
обдарованим учням - переможцям  олімпіад,  
турнірів, конкурсів, спортивних  
змагань у 2018-2019 навчальному році

           Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  Положення  про  стипендію  Чупахівського селищного  голови
Чупахівської селищної ради для обдарованих і талановитих дітей та молоді,
перспективних  спортсменів,  затвердженого  рішенням  сьомої  сесії  сьомого
скликання Чупахівської селищної ради від 23.05.2018 та з метою підтримки
та заохочення дітей та молоді, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті
та громадській діяльності, селищна рада ВИРІШИЛА:

 
1. Установити з вересня 2018 року стипендію Чупахівського селищного

голови  обдарованим  учням-переможцям  олімпіад,  турнірів,  конкурсів,
спортивних змагань у розмірі 100 гривень, згідно з додатком.

2.  Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахвської  селищної  ради
забезпечити  виплату  вказаної  стипендії  щомісячно  протягом  2018-2019
навчального року за рахунок кошторисних призначень, передбачених на дані
цілі.

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

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                секретар 

  



Додаток до рішення 
12 сесії селищної ради 

7 скликання від 
10.10.2018 

                                          

 

Список

обдарованих учнів-переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, спортивних
змагань, яким призначаються стипендії у 2018-2019 навчальному році

стипендії  селищного голови Чупахівської селищної ради

 

Густенко Тетяна      
               

-  Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Костянтинівна
 
Карпенко Олександр

 

Ігорович - Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

 

Начальник відділу                                                    В.В. Полуйко



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

 Про відзначення вчителів закладів 
загальної середньої освіти, керівників
гуртків, за високі досягнення в праці,
які підготували переможців Всеукраїнських
учнівських олімпіад, конкурсів-захистів
науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук України, спортивних змагань

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Указу Президента України від  04.07.2005 № 1013 «Про невідкладні
заходи  щодо  забезпечення  функціонування  та  розвитку  освіти  в  Україні»,
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.08.2002  №  1298  «Про  оплату
праці  працівників  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з
оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей
бюджетної сфери», з метою  заохочення вчителів  закладів загальної середньої
освіти, керівників гуртків, селищна рада ВИРІШИЛА:

 
1.  Установити  надбавку  на  період  з  01.09.2018  по  31.08.2019  до

посадового окладу за високі досягнення в праці: 
1)  Берденко  Наталії  Юріївні,  учителю  української  мови  та  літератури

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який підготував переможця обласної олімпіади
в розмірі 20% ;

2) Зосим Вірі Геннадіївні, учителю хімії та біології Чупахівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів, який підготував переможця обласної олімпіади в розмірі 20% до
посадового окладу;

2.  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  внести  зміни  до
структури оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти Чупахівської селищної ради в межах затверджених асигнувань.

3. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради:



1)  забезпечити  виплату  надбавки  до  посадового  окладу  за  високі
досягнення  в  праці  з  01.09.2018  по  31.08.2019  учителям,  які  підготували
переможців обласної олімпіади в розмірі 20%. 

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

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про введення посад до штатного розпису 
КЗ Чупахівський ЗДО
(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської
селищної ради Охтирського району
Сумської області 

 
       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010
№1055 (із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№544  від  20.05.2016)  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
дошкільних  навчальних  закладів»,  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення відповідних умов навчання
та  виховання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  враховуючи
рекомендації  постійної  комісії  селищної  ради  з  питань  молоді,  спорту,
охорони здоров’я, освіти, науки і культури, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Ввести з  01 листопада 2018 року до штатного розпису КЗ Чупахівський
ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» Охтирського району Сумської області посади:
1) асистент вихователя - 1штатна одиниця;
2) практичний психолог – 0.5 штатної одиниці;
3) логопед – 0.25 штатної одиниці.
2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про внесення змін до комплексної 
програми « Освіта Чупахівської 
селищної ради у 2018 році»

       Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

                1. Внести зміни до комплексної програми «Освіта Чупахівської
селищної ради у 2018 році», затвердженої рішенням селищної ради сьомого
скликання від 28.02.2018 року, а саме:

                1.1.  Викласти у новій редакції напрямки та заходи Програми
«Освіта Чупахівської селищної ради у 2018 році» (додаються).

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття на здійснення 
обслуговування в групу підтриманого 
проживання осіб похилого віку та
 осіб з інвалідністю 

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

            1.Прийняти на обслуговування до вiддiлення ( групи ) пiдтриманого
проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю:
           1.Шевердіну Ольгу Володимирівну 27.02.1938 р.н- смт. Чупахівка,
           2.Хижняк Ніну Фірсівну 28.09.1937 р.н.- с. Оленинське,
           3.Клименка Миколу Івановича 25.11.1924 р.н. - смт. Чупахівка,
           4.Скрипнік Ольгу Іванівну 15.02.1944 р.н.- смт. Чупахівка,
           5.Васильченко Ганну Михайлівну 18.12.1946 р.н– смт. Чупахівка,
           6.Рудакову Ганну Андріївну 14.01.1944 р.н – смт. Чупахівка,
           7.Iвахненко Пелагею Захарiвну 27.11.1931 р.н. – с. Перелуг,
           8.Ханіна Сергія Івановича 17.07.1952 р.н.– смт. Чупахівка.
       2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  директора
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради» Саєнко О.В.

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар 

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


ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  плану 
Доходів по спецфонду на 2018р.

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

1  Збільшити  доходи  по  спеціальному  фонду  на  2018  року  по  КФК
0116013»  в  сумі  8936.12  грн.,  по  коду  доходів  25010200(надходження
бюджетних установ від додаткової господарської діяльності).

2.Збільшити  видатки  спеціального  фонду  по  КФК0116013  для
подальшого використання по КЕКВ 2273( оплата електроенергії).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтерський
відділ Чупахівської селищної ради.

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                  секретар 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про передачу та закріплення на 
праві господарського відання за
комунальним підприємством «Добробут»
майна, що належить до комунальної власності
Чупахівської територіальної громади 

На  підставі  ст.  26,  частини  п’ятої  статті  60  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 78 та 136 Господарського кодексу
України,  з  метою забезпечення  стабільної  та  безперебійної  діяльності  КП
«Добробут» Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Передати  та  закріпити  на  праві  господарського  відання  за
комунальним  підприємством  «Добробут»  майно,  що  належить  до
комунальної власності Чупахівської територіальної громади та знаходиться
на балансі Чупахівської селищної ради, а саме трактор Беларус МТЗ-320.

2. Чупахівській селищній раді  передати, а комунальному підприємству
«Добробут» Чупахівської селищної ради прийняти в господарське відання та
на баланс майно комунальної власності Чупахівської територіальної громади,
трактор Беларус МТЗ-320.

3.  Доручити  селищному  голові  Чупахівської  селищної  ради
Кужелю О.В.  укласти  з  КП  «Добробут»  договір  користування  на  праві
господарського відання майном,а саме трактором Беларус МТЗ-320. 

4.  Комунальному  підприємству  «Добробут»  Чупахівської  селищної
ради  забезпечити  збереження  та  цільове  використання  вище  зазначеного
майна, переданого Чупахівською селищною радою.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                секретар



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про передачу майна відділу освіти
Чупахівської територіальної громади

На  підставі  ст.  26,  частини  п’ятої  статті  60  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 78 та 136 Господарського кодексу
України,  з  метою  забезпечення  цільового  використання  міні-футбольного
поля Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Передати на баланс міні-футбольне поле, що  знаходиться на балансі
Чупахівської селищної ради, на баланс відділу освіти Чупахівської ОТГ.

2. Чупахівській селищній  раді передати, а відділу освіти прийняти  на
баланс майно комунальної власності Чупахівської територіальної громади ,а
саме міні-футбольне поле по вул. Воздвиженській, 53.

4. Відділу освіти Чупахівської селищної ради забезпечити збереження
та цільове використання вищезазначеного майна, переданого Чупахівською
селищною радою.

5.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про внесення  змін   до рішення  першої  сесії
сьомого скликання  Чупахівської селищної  ради 
від 29.12. 2017р. «Про затвердження структури
виконавчих органів Чупахівської 
селищної ради, загальної чисельності 
апарату ради та її виконавчих органів»

Керуючись  п.  п.  5,  6  ч.  1  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності і якості роботи
апарату  управління  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради,
відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268
«Про упорядкування  структури та  умов  оплати праці  працівників  апарату
органів виконавчої  влади,  органів прокуратури,  судів та інших органів» із
змінами та доповненнями, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  структури  і  штатної  чисельності  апарату
Чупахівської селищної  ради та її виконавчих органів, затвердженої рішенням
1 сесії VII скликання  Чупахівської селищної ради  від 29.12.2017 року  «Про
затвердження  структури  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», а саме:
           2 Вивести із складу Відділу організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення  Чупахівської селищної
ради посаду  спеціаліста - юриста в кількості 1 штатна одиниця;

      3.Ввести  посаду  керуючий справами (секретар) виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради  в кількості 1 штатна одиниця.

4. Викласти  додаток до рішення  1 сесії  VII скликання  Чупахівської
селищної  ради   від  29.12.2017  року   «Про  затвердження  структури
виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради,  загальної  чисельності
апарату ради та її виконавчих органів» в новій редакції. (додається)

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Виконуючий обов’язки  селищного голови

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк     
            

Додаток



до 12 сесії селищної ради 
сьомого скликання
від  10.10.2018 р

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату Чупахівської селищної ради 

та її виконавчих органів

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельніс
ть

I. Апарат селищної ради та виконавчого комітету
1 Керівництво селищної ради і виконавчого комітету 6

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

діяльності
5.5

2.1. Начальник відділу-головний бухгалтер 1
 2.2. Спеціаліст з обліку 1
2.3 Бухгалтер 1
2.3. Прибиральниця службових  приміщень 1,5
5.3. Водій 1
3. Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з

громадськістю
4

3.1. Начальник відділу 1
3.2. Головний  спеціаліст  - юрисконсульт 1
3.3. Спеціаліст І категорії 1
3.4. Секретар  керівника 1
4. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 2

4.1. Начальник відділу 1
4.2. Спеціаліст 1
5. Відділ освіти, молоді та спорту 11.5

5.1. Начальник відділу 1
5.2. Головний спеціаліст 1
5.3. Головний бухгалтер 1
5.4. Бухгалтер 2
5.5. Спеціаліст господарської групи 1

5.6 Водій  0,5
Методичний  кабінет

5.7 Завідувач  методичного  кабінету 1
5.8 Методист методичного кабінету 1
5. Методист  психологічної служби 0,5

Центр  дитячої та  юнацької творчості
5. 10 Директор 1
5.11 Керівник групи 1,5

6 Відділ культури та  туризму 2
6.1. Начальник відділу 1



6.2. Головний бухгалтер 1
7. Відділ фінансів 4

7.1. Начальник відділу  1
7.2. Головний спеціаліст 1
7.3. Провідний спеціаліст 1
7.4. Спеціаліст 1
8. Відділ економічного розвитку, інвестицій, регуляторної

діяльності, земельних відносин та екології
3

8.1. Начальник відділу 1
8.2. Головний спеціаліст 1
8.3. Спеціаліст землевпорядник 1
9. Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг 4,5
9.1 Начальник відділу 1
9.2 Старший інспектор 1
9.3 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 2
9.4 Архіваріус 0,5

Всього: 42,5

Секретар селищної ради                          М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Байстрюченку Павлу Васильовичу  
для ведення особистого селянського господарства
в с. Духовниче.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 
гр.  Байстрюченку Павлу Васильовичу для ведення особистого селянського
господарства,  в  с.  Духовниче,  Охтирського  району  Сумської  області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

          1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр.  Байстрюченку Павлу Васильовичу для ведення особистого
селянського  господарства  (01.03)  в  с.  Духовниче,  Охтирського  району,
Сумської  області,  площею  –  0,45  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0045 .
          2. Передати у власність гр. Байстрюченку Павлу Васильовичу земельну
ділянку  площею 0,45 га (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0045 для
ведення особистого селянського господарства в с. Духовниче, Охтирського
району, Сумської області.
           3. Гр. Байстрюченку Павлу Васильовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                  секретар 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Лимарю Сергію Леонідовичу  
для ведення особистого селянського господарства
в с. Коновалик.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Лимарю  Сергію  Леонідовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  розташованої в с.  Коновалик, Охтирського району, Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  гр.  Лимарю  Сергію  Леонідовичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (  код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик,
Охтирського  району,  Сумської  області,  площею  –  2,0000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер 5920355500:03:001:5012 .
            2. Передати гр. Лимарю Сергію Леонідовичу у приватну власність
земельну  ділянку   площею  2,0000  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:03:001:5012 для ведення особистого селянського господарства в
с. Коновалик, Охтирського району, Сумської області.
             3. Гр. Лимарю Сергію Леонідовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                   секретар                           



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Остапенку  Миколі Петровичу
для ведення особистого селянського господарства
в с. Оленинське.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Остапенку   Миколі  Петровичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства  в  с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  гр.  Остапенку   Миколі  Петровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства (01.03) по вул. Хліборобській, 50 в с. Оленинське,
Охтирського  району,  Сумської  області,  площею  –  0,1500  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер 5920355500:04:001:0083 .
            2. Передати у власність гр. Остапенку  Миколі Петровичу земельну
ділянку   площею  0,1500  га  (землі  сільськогосподарського  призначення,  в
тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0083  для ведення особистого селянського господарства за
адресою:вул.  Хліборобська,  50,  с.  Оленинське,  Охтирського  району,
Сумської області.
            3. Гр. Остапенку  Миколі Петровичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Гумену Валерію Павловичу  
для ведення особистого селянського господарства
в с. Духовниче.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Гумену  Валерію  Павловичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства  в  с.  Духовниче,  Охтирського  району,  Сумської  області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  гр.  Гумену  Валерію  Павловичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  в  с.  Духовниче  Охтирського  району,
Сумської  області,  площею  –  0,4300  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0041 .
            2. Передати у власність гр. Гумену Валерію Павловичу земельну
ділянку   площею  0,4300  га  (землі  сільськогосподарського  призначення,  в
тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0041  для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах 
с. Духовниче.
             3. Гр. Гумену Валерію Павловичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 Секретар



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Макуха Сергію Олександровичу  
для ведення особистого селянського господарства
в с. Коновалик.

         Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Макуха  Сергію  Олександровичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  розташованої  в  с.  Коновалик  Охтирського  району  Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  гр.  Макуха  Сергію  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (  код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик
Охтирського  району,  Сумської  області,  площею  –  2,0000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер 5920355500:03:001:5011 .
            2. Передати гр. у власність Макуха Сергію Олександровичу земельну
ділянку   площею  2,0000  га  (землі  сільськогосподарського  призначення,  в
тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:03:001:5011 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в с.Коновалик, Охтирського району, Сумської області.
            3. Гр. Макуха Сергію Олександровичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                 секретар 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Дванадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
10.10.2018
смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Турченку Володимиру
Миколайовичу для ведення особистого 
селянського господарства в с. Коновалик.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Турченку Володимиру Миколайовичу  для ведення особистого селянського
господарства,  розташованої в с.  Коновалик, Охтирського району, Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Турченку Володимиру Миколайовичу для ведення особистого
селянського  господарства  ((  код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик,
Охтирського  району,  Сумської  області,  площею  –  2,0000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер 5920355500:03:001:5010 .
              2. Передати гр. у власність гр. Турченку Володимиру Миколайовичу
земельну  ділянку   площею  2,0000  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:03:001:5010 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Коновалик, Охтирського району, Сумської області.
              3. Гр. Турченку Володимиру Миколайовичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

В.о. селищного голови                                      М.М.Маслюк
                     секретар 


