
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
                                                      Тринадцята  сесія

ПРОТОКОЛ

Тринадцята сесія селищної ради

                                                                                                   від 07.12.2018 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Тринадцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 07.12.2018 
смт. Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 11 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 прийняття субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний 
розвиток регіонів Сумської області.
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
2. Про прийняття субвенції з районного бюджету на утримання соціальних
працівників. 
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
3.  Про  внесення  змін  до  мережі  розпорядників  і  одержувачів  бюджетних
коштів.
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
4. Про затвердження звіту про виконання Чупахівського селищного бюджету
за 9 місяців 2018 року.
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
5.Про  внесення  змін  до  рішення  9  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 26.07.2018 року «Про внесеннязмін до селищного бюджету
на 2018 рік»
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
6.  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
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 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. Про внесення змін до рішення 8 сесії  сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  22.06.2018  року  «Про  внесення  змін  до  селищного
бюджету на 2018 рік»
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
16.  Про  затвердження  плану  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів.
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
17. Про прийняття субвенції з державного бюджету на здійснення соціально-
економічного розвитку території між місцевими бюджетами за об’єктами.
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
18.  Про  прийняття  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
19. Про внесення змін до рішення 12 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  10.10.2018  року  «Про  внесення  змін  до  селищного
бюджету на 2018 рік»
Доповідає: Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
20. Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  :  «Капітальний
ремонт корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи I-III ступенів 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області»
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
21.  Про  затвердження  мережі  закладів  загальної  середньої  освіти
Чупахівської селищної ради  на 2018-2019 навчальний  рік
Доповідає:  Полуйко  В.В.-начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.
22.  Про затвердження  Програми розвитку   фізичної  культури і  спорту  на
території Чупахівської селищної ради на 2018-2020 рр



Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
23.  Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти на території
Чупахівської селищної ради на 2018-2020 рр
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
24.  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
25.  Про внесення змін до Програми економічного   і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік
Доповідає:  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
26.  Про внесення  змін   до рішення  І  сесії  VІІ скликання  Чупахівської
селищної  ради від 29.12. 2017р. «Про затвердження структури виконавчих
органів Чупахівської селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її
виконавчих органів»
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення
27. Про затвердження кандидатури на посаду керуючого справами(секретаря)
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради   
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення
28. Про затвердження  Розпорядження  селищного  голови №48-ОД від 24
жовтня  2018  року   «Про   надання   дозволу  на  проведення   капітального
ремонту  мереж  вуличного освітлення смт. Чупахівка»  
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення
29.  Про  затвердження    змін  до Положення   про відділ  організаційно –
кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення.
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення
30. Про покладення  обов’язків  інспектора праці.  
Доповідає:  Чуб  П.А.-  начальник  відділу  організаційно-кадрової,  загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення.
31. Про реорганізацію Духовничанського ФП
Доповідає:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської селищної ради
32.Про виведення вакантних посад з штатного розпису працівників КНП 
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 01.01.2019 року
Доповідає:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської селищної ради



33.  Про затвердження  «Стратегічної програми розвитку первинної медико-
санітарної  допомоги  в  Чупахівській  об’єднаній  територіальній  громаді  на
2019 рік та наступні 2020-2021 роки » 
Доповідає:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської селищної ради
34. Про затвердження  «Програми забезпечення медичною стоматологічною
допомогою населення  Чупахівської об’єднаної територіальної громади » 
Доповідає:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської селищної ради
35.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою  СФГ
«Відродження»
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
36. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність гр.Демещенко Любові
Федорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
37. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
38. Про затвердження  документації із землеустрою гр. Протопоповій Лідії
Іванівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
39.  Про передачу  земельної  ділянки комунальної  власності  в  оренду ТОВ
«Жасмін»
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
40. Про надання громадянам-учасникам АТО дозволу на  розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
41. Про затвердження документації із землеустрою
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
42. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Лондарь Євгенію Володимировичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
43. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Макаровій Світлані Миколаївні                        



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
44. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Шаповаловій Ніні Федорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
45. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Демиденко Валентині Василівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
46. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Рахмаілу Олександру Михайловичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
47. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Боровенському Юрію Павловичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
48. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Радіоненко Людмилі Миколаївні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
49. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Семегук Володимиру Миколайовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
50. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Каращук Галині Іванівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
51. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Горбатенку Олександру  Володимировичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
52. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Кузьменко Аллі Григорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
53. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Рижкову Володимиру Григоровичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
54. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Євтуховій Людмилі Григорівні



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
55. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Рижкову Григорію Васильовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
56. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Боровенській Тетяні Олексіївні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
57. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Березці Володимиру Миколайовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
58. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Каращуку Олексію Григоровичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
59. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Макаренку Михайлу Володимировичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
60. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Ромасю  Миколі Федоровичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
61. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Пахоті Надії Федорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
62. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Ромась Тетяні Григорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
63. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Луцик Олені Петрівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
64. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Кривобок Іраїді Олексіївні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
65. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Кривобок Івану Миколайовичу



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
66. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Потапенку Миколі Васильовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
67. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Порубай Світлані Володимирівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
68. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Гейку Максиму Олексійовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
69. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Стоміну Івану Пилиповичу 
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
70. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Хоменко Ніні Василівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
71. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Чаловій Марині Миколаївні 
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
72. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Івановій Олені Іванівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
73. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Іванову Олександру Миколайовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
74. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Сидоренко Тетяні Дмитрівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
75. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Кривобок Івану Олександровичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
76. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Біденко Валентині Іванівні 



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
77. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Журавель Валентині Сергіївні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
78. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Алієвій Євдокії Іванівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
79. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Невдачину Івану Олександровичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
80. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Теличко Ганні Дмитрівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
81. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Гончару Володимиру Яковичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
82. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Термус Марії Юхимівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
83. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Кириченко Вірі Григорівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
84. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Загребельному Михайлу Івановичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
85. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Невдачину Михайлу Миколайовичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
86. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Міщенку Василю Івановичу
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
87. Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Попеті
Наталії Миколаївні



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
88.  Про  надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою
Білковській Олені Володимирівні
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
89. Різне

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
прийняття субвенції з обласного бюджету на соціально-економічний 
розвиток регіонів Сумської області.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
прийняття  субвенції  з  районного  бюджету  на  утримання  соціальних
працівників. 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
внесення змін до мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
затвердження звіту про виконання Чупахівського селищного бюджету за 9
місяців 2018 року 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
внесення змін до рішення 9 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 26.07.2018 року «Про внесеннязмін до селищного бюджету 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:  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:  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:  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 8 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 22.06.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018
рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
затвердження  плану  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  на  здійснення  соціально-
економічного  розвитку  території  між  місцевими  бюджетами  за  об’єктами
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
прийняття освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
внесення змін до рішення 12 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 10.10.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018
рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  проектно-кошторисної
документації  :  «Капітальний  ремонт  корпусу  №2  Чупахівської
спеціалізованої  школи  I-III ступенів  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  затвердження  мережі  закладів  загальної
середньої освіти  Чупахівської селищної ради  на 2018-2019 навчальний  рік



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про затвердження Програми розвитку  фізичної
культури і спорту на території Чупахівської селищної ради на 2018-2020 рр
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  Програми  розвитку
позашкільної освіти на території Чупахівської селищної ради на 2018-2020 рр
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:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про внесення змін до Програми економічного  і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової, загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення про внесення  змін   до
рішення  І  сесії VІІ скликання  Чупахівської селищної  ради від 29.12. 2017р.
«Про  затвердження  структури  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної
ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової, загальної,
зв’язків  з  громад  кістю,  юридичного  забезпечення про  затвердження
кандидатури на посаду керуючого справами(секретаря)
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради   
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
за-7
проти-3
утримались-2



СЛУХАЛИ: Чуб П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової, загальної,
зв’язків  з  громад  кістю,  юридичного  забезпечення про  затвердження
Розпорядження  селищного  голови №48-ОД від 24 жовтня 2018 року  «Про
надання  дозволу на проведення  капітального  ремонту  мереж  вуличного
освітлення смт. Чупахівка»  
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової, загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення про  затвердження    змін
до  Положення    про  відділ   організаційно  –  кадрової,  загальної  роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного  забезпечення.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової, загальної,
зв’язків з громад кістю, юридичного забезпечення про покладення  обов’язків
інспектора праці.  
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської селищної ради про реорганізацію Духовничанського ФП
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської  селищної  ради  про  виведення  вакантних  посад  з  штатного
розпису  працівників  КНП  «ЦПМСД»  Чупахівської  селищної  ради  на
01.01.2019 року
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження   «Стратегічної  програми
розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Чупахівській об’єднаній
територіальній громаді на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки » 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Дашко  Є.Ю-  В.о.  головного  лікаря  КНП  «Центр  ПМСД  »
Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження   «Програми  забезпечення
медичною стоматологічною допомогою населення  Чупахівської об’єднаної
територіальної громади » 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання громадянам дозволу на  розробку документації із
землеустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою  СФГ
«Відродження»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.Демещенко  Любові
Федорівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області
щодо відведення земельної ділянки у власність
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  документації із землеустрою гр. Протопоповій Лідії Іванівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду ТОВ «Жасмін»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про



надання  громадянам-учасникам  АТО  дозволу  на   розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства  
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 документації із землеустрою
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Лондарь Євгенію Володимировичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Макаровій
Світлані Миколаївні                        
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Шаповаловій Ніні
Федорівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою   Демиденко
Валентині Василівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Рахмаілу
Олександру Михайловичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Боровенському
Юрію Павловичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Радіоненко
Людмилі Миколаївні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Семегуку
Володимиру Миколайовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Каращук Галині
Іванівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Кузьменко Аллі
Григорівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Рижкову
Володимиру Григоровичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Євтуховій
Людмилі Григорівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Рижкову
Григорію Васильовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Боровенській
Тетяні Олексіївні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Березці
Володимиру Миколайовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Каращуку
Олексію Григоровичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Макаренку
Михайлу Володимировичу
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про



надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Ромасю  Миколі
Федоровичу
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Пахоті  Надії
Федорівні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на   розробку документації  із  землеустрою Ромась Тетяні
Григорівні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Луцик  Олені
Петрівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Кривобок Іраїді
Олексіївні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Кривобок Івану
Миколайовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Потапенку
Миколі Васильовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Порубай Світлані
Володимирівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Гейку Максиму
Олексійовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації  із  землеустрою Стоміну Івану
Пилиповичу 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою Хоменко Ніні
Василівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Чаловій Марині
Миколаївні 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Івановій Олені
Іванівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Іванову
Олександру Миколайовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Сидоренко Тетяні
Дмитрівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Кривобок Івану
Олександровичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Біденко
Валентині Іванівні 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Журавель
Валентині Сергіївні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Алієвій Євдокії
Іванівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про



надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Невдачину Івану
Олександровичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації  із  землеустрою Теличко Ганні
Дмитрівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Гончару
Володимиру Яковичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою Термус  Марії
Юхимівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Кириченко Вірі
Григорівні
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації  із  землеустрою Загребельному
Михайлу Івановичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  дозволу  на   розробку  документації  із  землеустрою  Невдачину
Михайлу Миколайовичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Міщенку Василю
Івановичу
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації  із землеустрою Попеті Наталії
Миколаївні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
за-2
проти-10
утрималось-0

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку документації із землеустрою Білковській Олені
Володимирівні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
за-2
проти-10
утрималось-0

Різне

Селищний голова                                               О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
обласного бюджету на 
соціально-економічний 
розвиток регіонів Сумської області

На підставі Рішення 23 сесії 7 скликання Сумської обласної ради від 
19.10.2018 року, Бюджетного та Податкового кодексів України, 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 на
соціально-економічний розвиток регіонів Сумської області в сумі 40 000,00
грн.,  передати  до  загального  фонду  та  направити  на  видатки  ТПКВКМБ
0615061  «Забезпечення  діяльності  місцевих  центрів  фізичного  здоров’я
населення  «Спорт  для  всіх»  та  проведення  фізкультурно-масових  заходів
серед населення регіону» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 40 000,00 грн., для закупівлі спортивного взуття футбольної
команди смт. Чупахівка.

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

3  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

На підставі Розпорядження голови Охтирської РДА від 05.12.2018 року
№504-ОД,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  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 на
утримання соціальних працівників,  що обслуговують людей похилого віку
Олешнянської  та  Довжицької  сільських  рад  в  сумі  71 057,00  грн.  та
направити  на  видатки  по  ТПКВКМБ  0113241  «Забезпечення  діяльності
інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  58 240,00  грн.  та  КЕКВ  2120
«Нарахування на заробітну плату» в сумі 12 817,00 грн. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до мережі 
розпорядників і одержувачів 
бюджетних коштів

На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно
до  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  мережі  розпорядників  і  одержувачів  бюджетних
коштів по ТПКВКМБ 3719800 « Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».

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
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження звіту про 
виконання Чупахівського селищного 
бюджету за 9 місяців 2018 року 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Чупахівського селищного бюджету за
9 місяців 2018 року:

по  доходах  в  сумі  17 777,673 тис.  гривень,  в  тому числі  загального
фонду в сумі 17 496,460  тис. гривень та спеціального фонду в сумі  281,213
тис. гривень (додаток № 1),

по видатках в  сумі  15 835,107  тис.  гривень,  в  тому числі  загального
фонду в сумі  14 837,063  тис.  гривень (додаток №2); спеціального фонду в
сумі 998,044 тис. гривень.

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

Селищний голова                                                                                О.В. Кужель

 



Додаток 1
до рішення 13 сесії сьомого скликання

Чупахівської селищної ради
від 07.12.2018 року

Доходи селищного бюджету 
Чупахівської селищної ради за 9 місяців 2018 року

Код
бюджетної
класифікаці

ї

Найменування платежу
План на 1

півріччя. 2018
року

Надійшло за І
півріччя 2018

року

Загальний фонд
10000000 Податкові надходження  6029344,00 5514752,45

11000000

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості  2712064,00 2965597,61

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 2712064,00 2965597,61

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 1603170,00 1970704,38

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 1082878,00 982136,35

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 26016,00 12756,88

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 9000,00 6679,25

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 9000,00 6679,25

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) 9000,00 6679,25

14000000
Внутрішні податки на товари та 
послуги  30000,00 34671,01

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 30000,00 34671,01

18000000 Місцеві податки 3278280,00 2507804,58
18010000 Податок на майно 955110,00 737853,34

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 0,00 200,88



власниками об`єктів житлової 
нерухомості

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 0,00 1227,43

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 12000,00 15678,56

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 9000,00 7656,76

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  29250,00 27312,64
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  797760,00 563779,82
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  57600,00 60849,14
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  49500,00 61148,11
18050000 Єдиний податок  2323170,00 1769951,24
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0,00 15567,93
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 499170,00 537840,72

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 1824000,00 1216542,59

20000000 Неподаткові надходження  16000,00 30232,49

21000000
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності  0,00 1020,00

21080000 Інші надходження  0,00 1020,00

21081100
Адміністративні штрафи та інші 
санкції 0,00 1020,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 16000,00 8559,62

22010000
Плата за надання адміністративних 
послуг 8800,00 4402,18

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 4800,00 3768,78

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 4000,00 633,40

22090000 Державне мито  7200,00 4157,44

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і 
дарування  7200,00 4157,44



24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 20652,87
24060000 Інші надходження  0,00 20652,87

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 (родючо 0,00 20652,87

40000000 Офіційні трансферти  11747602,00 11951475,00
41000000 Від органів державного управління  11747602,00 11951475,00

41020000
Дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам 1710900,00 1710900,00

41020100 Базова дотація 1710900,00 1710900,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету 
місцевим бюджетам 7128800,00 7128800,00

41033200

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад 835000,00 835000,00

41033900
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 3592100,00 3592100,00

41034200
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 2701700,00 2701700,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 2699325,00 2699325,00

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 2699325,00 2699325,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 208577,00 412450,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на початок 
бюджетного періоду 0,00 245150,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
`Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 72631,00 72631,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 57400,00 49200,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 78546,00 45469,00
Всього без урахування трансфертів 6045344,00 5544984,94



Всього 17792946,00 17496459,94
Станом на 01.10.2018 року доходи селищного  бюджету за  9  місяців

2018 року виконані на 98,33 %.
Станом  на  01.01.2018  року  залишок  коштів  загального  фонду  на

рахунках Чупахівської селищної ради становить 422,606 тис. гривень.
Станом  на  01.10.2018  року  залишок  коштів  загального  фонду  на

рахунках Чупахівської селищної ради становить 93,420 тис. гривень.

Секретар селищної ради                                    М.М. Маслюк



Додаток 2
до рішення 13 сесії сьомого скликання

Чупахівської селищної ради
від 07.12.2018 року

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за 9 місяців 2018 року

Код
Назва видатків за функціональною

структурою

Затверджено
видатків на

2018 рік

Затверджено
видатків на І

піріччя
 2018 року

Касові
видатки за І

півряччя.
2018 року

01 Чупахівська селищна рада 8625716,00 6710702,00 5217463,93

0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, 
сільської рад

2737938,00 2012291,00 1688470,09

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

2737938,00 2012291,00 1688470,09

2111 Заробітна плата 2011324,00 1489465,00 1235289,60
2120 Нарахування на оплату праці 417439,00 299678,00 278314,92

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

137000,00 110000,00 103887,16

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

35742,00 26710,00 26232,53

2273 Оплата електроенергії 17543,00 14148,00 6426,68
2274 Оплата природного газу 116000,00 69750,00 36099,73

2282

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

1290,00 1290,00 1290,00

2800 Інші поточні видатки 1600,00 1250,00 929,47

2111

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

1630795,00 1534006,00 1519451,22

0112111

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

1630795,00 1534006,00 1519451,22



2282

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

1045502,58 1045502,58 1045502,58

2610
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

585292,42 488503,42 473948,64

2112

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

103597,00 103597,00 103595,85

0112112

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

103597,00 103597,00 103595,85

2282

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

103597,00 103597,00 103595,85

2113

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

385424,00 385424,00 385420,50

0112113

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

385424,00 385424,00 385420,50

2282

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

385424,00 385424,00 385420,50

2146
Відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань

82000,00 57400,00 0,00

0112146
Відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань

82000,00 57400,00 0,00

2730 Інші виплати населенню 82000,00 57400,00 0,00

3241

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

993865,00 766070,00 720166,36

0113241

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

993865,00 766070,00 720166,36

2111 Заробітна плата 794895,00 609315,00 575993,24
2120 Нарахування на оплату праці 178170,00 136280,00 127937,66

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

12000,00 12000,00 11473,50

2220
Медикаменти та перев`язувальні 
матеріали

2000,00 2000,00 1416,96



2230 Продукти харчування 2000,00 2000,00 2000,00

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

2700,00 2700,00 545,00

2282

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

800,00 800,00 800,00

2800 Інші поточні видатки 1300,00 975,00 0,00

3242
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

26000,00 20000,00 0,00

0113242
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

26000,00 20000,00 0,00

2730 Інші виплати населенню 26000,00 20000,00 0,00
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 252950,00 191623,00 152029,49
0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 252950,00 191623,00 152029,49
2111 Заробітна плата 172919,00 126659,00 117441,45
2120 Нарахування на оплату праці 44414,00 34949,00 30682,46

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

11029,00 11029,00 1845,00

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

5940,00 5000,00 2060,58

2273 Оплата електроенергії 18648,00 13986,00 0,00

4060

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

911465,00 691409,00 453855,14

0114060

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

911465,00 691409,00 453855,14

2111 Заробітна плата 521567,00 379021,00 329699,62
2120 Нарахування на оплату праці 131825,00 95815,00 82444,36

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

75000,00 59500,00 13222,18

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

122253,00 105253,00 4431,49

2273 Оплата електроенергії 34320,00 25820,00 24057,49
2275 Оплата інших енергоносіїв 25000,00 25000,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 1500,00 1000,00 0,00

6013
Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

34000,00 34000,00 30372,98

0116013
Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного 
господарства

34000,00 34000,00 30372,98

2273 Оплата електроенергії 27000,00 27000,00 26459,31
2800 Інші поточні видатки 7000,00 7000,00 3913,67

6014
Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів

100000,00 62500,00 0,00



0116014
Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів

100000,00 62500,00 0,00

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

80000,00 50000,00 0,00

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

20000,00 12500,00 0,00

6030
Організація благоустрою 
населених пунктів

387582,00 212357,00 164102,30

0116030
Організація благоустрою 
населених пунктів

387582,00 212357,00 164102,30

2111 Заробітна плата 0,00 0,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 0,00 0,00 0,00

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

51582,00 25507,00 24425,48

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

273000,00 139600,00 99148,06

2273 Оплата електроенергії 63000,00 47250,00 40528,76

7461

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

980100,00 640025,00 0,00

0117461

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

980100,00 640025,00 0,00

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

980100,00 640025,00 0,00

2610
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

0,00 0,00 0,00

06
Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

10853668,00 8035438,00 7095144,71

0160

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

223100,00 169575,00 164769,12

0610160

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

223100,00 169575,00 164769,12

2111 Заробітна плата 180000,00 135000,00 135000,00
2120 Нарахування на оплату праці 39600,00 32175,00 29469,12

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

500,00 400,00 300,00

2250 Видатки на відрядження 3000,00 2000,00 0,00
1010 Надання дошкільної освіти 1577053,00 1193404,00 952077,98
0611010 Надання дошкільної освіти 1577053,00 1193404,00 952077,98
2111 Заробітна плата 906402,00 687668,00 654328,20
2120 Нарахування на оплату праці 209361,00 161771,00 152705,00



2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

27000,00 22831,00 10555,92

2220
Медикаменти та перев`язувальні 
матеріали

1500,00 1250,00 0,00

2230 Продукти харчування 170972,00 146992,00 48424,79

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

51748,00 43495,00 10303,97

2250 Видатки на відрядження 5000,00 5000,00 0,00

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення

1065,00 490,00 316,98

2273 Оплата електроенергії 42660,00 32272,00 32116,39
2274 Оплата природного газу 161095,00 91385,00 43135,58
2800 Інші поточні видатки 250,00 250,00 191,15

1020

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

8516534,00 6290444,00 5699561,10

0611020

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

8516534,00 6290444,00 5699561,10

2111 Заробітна плата 5622620,00 4283120,00 4047930,92
2120 Нарахування на оплату праці 1235480,00 946830,00 900081,05

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

336844,00 236214,00 232984,63

2220
Медикаменти та перев`язувальні 
матеріали

3000,00 2500,00 2450,75

2230 Продукти харчування 314820,00 186820,00 130094,90
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 108000,00 65000,00 57601,54
2250 Видатки на відрядження 15300,00 9180,00 0,00

2272
Оплата водопостачання та 
водовідведення

15655,00 10933,00 6500,20

2273 Оплата електроенергії 120000,00 91000,00 75731,36
2274 Оплата природного газу 622685,00 342237,00 183503,78
2275 Оплата інших енергоносіїв 104000,00 104000,00 58500,00

2282

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

1700,00 1350,00 920,00

2730 Інші виплати населенню 7260,00 4260,00 0,00
2800 Інші поточні видатки 9170,00 7000,00 3261,97

1090

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

72500,00 27500,00 0,00



0611090

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

72500,00 27500,00 0,00

2111 Заробітна плата 39000,00 23500,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 8500,00 4000,00 0,00

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

25000,00 0,00 0,00

1150
Методичне забезпечення 
діяльності навчальних закладів

83200,00 40800,00 0,00

0611150
Методичне забезпечення 
діяльності навчальних закладів

83200,00 40800,00 0,00

2111 Заробітна плата 60000,00 20000,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 13200,00 13200,00 0,00

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

10000,00 7600,00 0,00

1161
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

316812,00 261766,00 230301,28

0611161
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

316812,00 261766,00 230301,28

2111 Заробітна плата 222532,00 177500,00 152681,84
2120 Нарахування на оплату праці 48930,00 39016,00 37745,44

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

17650,00 17650,00 14784,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 26400,00 26300,00 23800,00

2282

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

1300,00 1300,00 1290,00

3140

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

64469,00 51949,00 48435,23

0613140

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

64469,00 51949,00 48435,23

2230 Продукти харчування 39531,00 27011,00 25095,23
2730 Інші виплати населенню 24938,00 24938,00 23340,00

37
Фінансовий відділ Чупахівської 
селищної ради

3350689,92 2600539,92 2524454,52

0160

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

484349,00 371464,00 357990,55

3710160 Керівництво і управління у 484349,00 371464,00 357990,55



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

2111 Заробітна плата 364812,00 274884,00 266389,71
2120 Нарахування на оплату праці 81137,00 61355,00 58645,73

2210
Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар

34900,00 32100,00 31435,40

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

3500,00 3125,00 1519,71

9410

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

2499300,00 1874400,00 1874400,00

3719410

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

2499300,00 1874400,00 1874400,00

2620
Поточні трансферти органам 
державного управління інших 
рівнів

2499300,00 1874400,00 1874400,00

9770
Інші субвенції з місцевого 
бюджету

367040,92 354675,92 292063,97

3719770
Інші субвенції з місцевого 
бюджету

367040,92 354675,92 292063,97

2620
Поточні трансферти органам 
державного управління інших 
рівнів

367040,92 354675,92 292063,97

Усього 22830073,92 17346679,92 14837063,16

Секретар селищної ради                                      М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
9 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.07.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно
до  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по ТПКВКМБ 3719770
«Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти
органам  державного  управління  інших  рівнів»  в  сумі  7  200,00  грн.  на
ТПКВКМБ  0615052  «Фінансова  підтримка  регіональних  осередків
всеукраїнських  організацій  фізкультурно-спортивної  спрямованості  у
здійсненні  фізкультурно-масових  заходів  серед  населення  регіону»  КЕКВ
2610  «  Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)».

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

 

Селищний голова                                  О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018 р.
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  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  України,  відповідно  до  пункту  23  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
ТПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 54 000,00 грн.;

ТПКВКМБ  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  ТПКВКМБ  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  iнших  клубних  закладів»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 45 000,00 грн.;

ТПКВКМБ 0114030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»  КЕКВ 2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  2300,00  грн.  на
ТПКВКМБ  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар»;

ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки»  в  сумі  1 300,00  грн.  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар»;

ТПКВКМБ 0114030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»  КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2138,00 грн.,  КЕКВ
2273 «Оплата  електроенергії»  в  сумі  12862,00 грн.  на  ТПКВКМБ 3719800
«Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному  бюджету  на  виконання
програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів»  КЕКВ  2620  «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів»;



ТПКВКМБ  0117461 «Утримання та  розвиток автомобільних доріг  та
дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету»  КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50 00,00 грн., на ТПКВКМБ
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» 

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій. 

Селищний голова                                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
07.12.2018 р.
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 клопотання КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради,
Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по ТПКВКМБ 0116014
«Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» з КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  70 000,00  грн.,  КЕКВ  2240
«Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  17 500,00  грн.,  ТПКВКМБ
0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в
сумі  9000,00  грн.,  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  заробітну  плату»  в  сумі
3000,00 грн.,  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі  3562,00  грн.  на  ТПКВКМБ  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  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій. 

Селищний голова                                                                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018 р.
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, відповідно
до  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  В  редакції  Рішення  дванадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 10.10.2018 року, а саме: 

у додатку № 1 змінити код доходу для субвенції з районного бюджету,
як залишок коштів освітньої субвенції. Що утворився на початок бюджетного
періоду у сумі 97 396,88 грн., замість коду доходів 41053900 застосувати код
доходів 41051100.

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                                                                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
07.12.2018 р.
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, відповідно
до  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по ТПКВКМБ 0117461
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 140031,00 грн.
на ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 94 006,00
грн.,  КЕКВ  2281  «Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по
реалізації  державних  (регіональних)  программ»  в  сумі  46 025,00  грн.  для
виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення топографо-
геодезичних  робіт  по  об’єкту  «Капітальний  ремонт  для  відновлення  і
підтримання  сприятливого  гідрологічного  режиму  та  санітарного  стану
водосховища у смт. Чупахівка Охтирського району, та заходи для боротьби з
шкідливою дією вод».

Селищний голова                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
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  клопотання  Фінансового  відділу  Чупахівської  селищної
ради, Бюджетного, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і  управління у відповідній сфері у

містах (місті  Києві),  селищах, селах,  об’єднаних територіальних громадах»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2800,00
грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 650,00 грн.,
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 2150,00 грн.;

ТПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
16 000,00 грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 3 500,00 грн., КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12 500,00 грн.

2  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
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  клопотання  Відділу  освіти  Чупахівської  селищної  ради,
Бюджетного відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
з  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  КЕКВ  2250

«Видатки  на  відрядження»  в  сумі  5 000,00  грн.  на  КЕКВ  2273  «Оплата
електроенергії»  в  сумі  2000,00  грн.,  ТПКВКМБ 0610160  «Керівництво  і
управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,
об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
3000,00 грн.;

з  ТПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітнім  навчальним  закладам  (в  т. ч.  школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами»   КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 6000,00 грн.,
КЕКВ  2273  ««Оплата  електроенергії»  в  сумі  1700,00  грн.  на ТПКВКМБ
0611060 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 7700,00 грн.;

з  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  КЕКВ  2273
«Оплата  електроенергії»  в  сумі  300,00  грн.  на  ТПКВКМБ 0611060
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),
селищах,  селах,  об`єднаних  територіальних  громадах»  КЕКВ  2120
«Нарахування на оплату праці»;

з ТПКВКМБ 0611060 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті  Києві),  селищах, селах,  об`єднаних територіальних громадах»



КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»  в сумі  2000,00 грн.  на КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці»

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                              О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
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  клопотання  Відділу  освіти  Чупахівської  селищної  ради,
Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
з  ТПКВКМБ 0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  КЕКВ  2230

«Продукти  харчування»  в  сумі  40  000,00  грн.  на  КЕКВ  2273  «Оплата
електроенергії»  в  сумі  5 000,00  грн.,  ТПКВКМБ 0611161  «Забезпечення
діяльності  інших  закладів  у  сфері  освіти»  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
оплату  праці»  в  сумі  5 800,00  грн.,  ТПКВКМБ 0611060  «Керівництво  і
управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,
об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
23 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 6 200,00 грн.;

з  ТПКВКМБ 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітнім  навчальним  закладам  (в  т. ч.  школою-дитячим  садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами»  КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 25 000,00 грн. на
КЕКВ  2273  ««Оплата  електроенергії»  в  сумі  10  000,00  грн., ТПКВКМБ
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 15 000,00 грн.;

з  ТПКВКМБ 0611090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» в сумі 18 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 4 000,00 грн. на ТПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення
діяльності  навчальних  закладів»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі



18 000,00 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 4 000,00
грн.

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
07.12.2018 р.
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  клопотання  Відділу  освіти  Чупахівської  селищної  ради,
Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
з ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої   інфраструктури  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету» сумі
100 000,00 грн. на забезпечення КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»,  а  саме  на  видатки  ТПКВКМБ  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  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

Селищний голова                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
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,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
ТПКВКМБ 0611020  Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  в сумі 21 294,00 грн.  та
направити на  видатки  по ТПКВКМБ 3719770 «Інші  субвенції  з  місцевого
бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів». на спів фінансування КЗ «Інклюзивно - ресурного центру» с.
Грунь. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій. 

Селищний голова                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
8 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 22.06.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

На  підставі  клопотання  Фінансового  відділу  Чупахівської  селищної
ради, Бюджетного Кодексу України, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
ТПКВКМБ 3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі
10 000,00  грн.  на  КФК  3710160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  об`єднаних  територіальних
громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 8 000,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 2 000,00 грн.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження плану заходів щодо
ефективного та раціонального 
використання бюджетних коштів 

На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до
п. 23 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне
використання державних коштів», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  план  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів ( далі – план  заходів) , що додається. 

2. Посадовим особам селищної ради, головним розпорядникам коштів,
керівникам установ комунальної власності забезпечити безумовне виконання
заходів.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію
з планування та  фінансів,  бюджету,  соціально – економічного розвитку  та
інвестицій.

Селищний голова                                             О.В. Кужель



Додаток до рішення
13 сесії сьомого скликання

Чупахівської селищної ради 
від 07 грудня 2018 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів

1.  Встановлення  та  здійснення  нарахування підвищень до  посадових
окладів (ставок) , надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних виплат
працівникам  проводити  виключно  в  межах  фонду  оплати  праці,
затвердженого в загальному фонді бюджету, з урахуванням обґрунтованого
та економного використання коштів на оплату праці.

2.  Внесення  змін  до  цільових  програм  відповідно  до  реальних
можливостей селищного бюджету. 

3. Забезпечення вирішення питання щодо бюджетної заборгованості:
- недопущення виникнення кредиторської заборгованості по видатках

сільського бюджету;
- недопущення виникнення дебіторської заборгованості по доходах;
-  здійснення  взяття  зобов’язань  за  спеціальним  фондом  бюджету

виключно в межах відповідних надходжень.
4. Забезпечення мінімізації витрат на проведення заходів з відзначення

пам’ятних та історичних дат ( крім заходів, пов’язаних з відзначенням Дня
Конституції  України,  Дня  Незалежності  України,  Дня  Перемоги,   Дня
захисника України, Дня селища, Нового року та Різдва, 8 Березня, свята Івана
Купала).

5.  Розроблення та затвердження плану заходів з енергозбереження із
забезпеченням  зменшення  витрат  на  оплату  комунальних  послуг  та
енергоносіїв.

6. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених
бюджетних  повноважень  із  забезпеченням  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних
коштів.

7.  Забезпечення  внутрішнього  контролю  за  повнотою  надходжень,
взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого
рівня та одержувачами бюджетних коштів і  витрачанням ними бюджетних
коштів.

Секретар селищної ради                                     М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
державного бюджету на здійснення
соціально-економічного розвитку територій  
між місцевими бюджетами за об’єктами

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018
року №867-р, Бюджетного та Податкового кодексів України, 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 державного бюджету
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій  між  місцевими  бюджетами  за  об’єктами  (заходами)  в  сумі
1 731 000,00 грн., а саме:

на капітальний ремонт корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи
І-ІІІ, смт. Чупахівка, пров. Шкільний, 2 в сумі 866 000,00 грн.;

на реконструкцію корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи І-ІІІ,
смт. Чупахівка, пров. Шкільний, 2 в сумі 865 000,00 грн.

2.  Передати  до  спеціального  фонду  та  направити  на  видатки  по
ТПКВКМБ  06117363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій»  КЕКВ  3132  «Капітальний  ремонт  інших  об`єктів»  в  сумі
866 000,00 грн.,  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в
сумі 865 000,00 грн.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                               О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про прийняття освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2018
року №868-р, Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету освітню субвенцію з державного
бюджету в сумі 130 100,00 грн. та направити на видатки ТПКВКМБ 0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам
(в  т. ч.  школою-дитячим садком,  інтернатом при школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в
сумі  100 000  грн.,  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  оплату  праці»  в  сумі
30 100,00 грн.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій. 

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
12 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 10.10.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

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

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по загальному фонду
ТПКВКМБ 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., на
спеціальний  фонд  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування»

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку  та інвестицій.

 

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження проектно-кошторисної 
документації : «Капітальний ремонт корпусу №2
Чупахівської спеціалізованої школи I-III ступенів 
Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області»

Відповідно до частини 1 статті 15 пункту15, частини1 статті 43 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні“, а також частини 1 статті 4 
Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування“, з метою 
більш ефективного виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, 
сприяння місцевому і регіональному розвитку, захисту прав і інтересів 
територіальних громад, сесія селищної ради  ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт  
корпусу   №2 Чупахівської спеціалізованої школи I-III ступенів Чупахівської 
селищної ради  Охтирського району Сумської області».

2. Контроль покласти на постійні комісії з планування та фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та будівництва, 
житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприемництва та 
земельних відносин.

Селищний голова                                    О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження мережі 
закладів загальної середньої 
освіти  Чупахівської селищної 
ради  на 2018-2019 навчальний  
рік

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення  функціонування закладів
загальної  середньої  освіти,  навчально-виховних  комплексів,  закладів
дошкільної освіти сільської ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:
     1.1. Мережу закладів загальної середньої освіти Чупахівської селищної
ради (додаток 1);
    1.2.  Структуру закладів дошкільної освіти Чупахівської  селищної ради
(додаток 2);
    1.3.  Мережу дошкільних груп дітей у навчально-виховних комплексах
Чупахівської селищної  ради (додаток 3);

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

        Селищний голова                                                   О.В. Кужель

Додаток 1
до рішення 13   сесії 



сьомого скликання
від  07.12. 2018 року

Мережа
закладів загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради

Мережа  закладів  загальної  середньої  освіти  Чупахівської  селищної
ради складається з 1 закладу, у якому навчається учнів – 232, класів – 16. А
саме:

№ з/
п

Назва навчального закладу
Кіль

кість класів
Кількість

учнів
1 2 3 4

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів
1.
7

Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради

11 170

Всього 11 170
навчально-виховні комплекси: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний

навчальний заклад

1.
Грінченківська філія Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради

3 30

2.
Лантратівська філія Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради

2 32

Всього 5 62

Індивідуальна форма навчання (без учнів, які потребують  корекції фізичного  або
розумового розвитку)

№ з/п Назва навчального закладу

Кількість учнів на
індивідуально-

груповому
навчанні

1. Грінченківська філія Чупахівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради

12

2. Лантратівська філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради

20

Всього 32

Секретар селищної ради                                      М.М. Маслюк

Додаток 2



до рішення 13   сесії 
сьомого скликання
від  07.12. 2018 року

Структура
закладів дошкільної освіти Чупахівської селищної ради

Структура  закладів  дошкільної  освіти  Чупахівської  селищної  ради
складається з 1 закладу дошкільної освіти із  загальною кількістю груп 3 та
кількістю дітей у цих групах не менше 15 осіб:

№ з/
п

Назва дошкільного навчального закладу Кількість дошкільних
груп

1. КЗ  Чупахівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-
садок) «Сонечко-1»

3

Всього 3

Секретар селищної ради                                      М.М. Маслюк



Додаток 3
до рішення 13   сесії 
сьомого скликання
від  07.12. 2018 року

Мережа 
дошкільних груп у навчально-виховних комплексах

Чупахівської селищної ради

Мережа  дошкільних  груп  при  навчально-виховних  комплексах
складається з 2 різновікових груп, у яких виховується 29 дітей  дошкільного
віку та відповідним режимом роботи:

№ з/
п

Назва навчально-виховного комплексу
Кількість

груп
1 2 3

9 годинним перебуванням дітей до 15 осіб в групі

1. Лантратівська філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради

1

Всього 1
6-годинним  перебування  дітей не менше 15 осіб

1. Грінченківська філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради

1

Всього 1
Всього 2 дошкільних груп

Секретар селищної ради                                      М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження Програми 
розвитку фізичної культури і 
спорту на території Чупахівської 
селищної ради на 2018-2020 рр

             З  метою покращення  організаційного,  нормативно-правового,
кадрового,  матеріально-технічного,  фінансового,  науково-методичного,
медичного, інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту, 
широких  верст  населення  об’єднаної  територіальної  громади,  пропаганди
здорового способі  життя в молодіжному середовищі, відповідно до Закону
України «Про фізичну культуру і спорт», ст. 26, 32, 64 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  розвитку  фізичної  культури  і  спорту на
території Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки, що додається.

 2. В  процесі  виконання  селищного  бюджету  на  2018-2020  роки
передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією заходів
Програми, в межах фінансових можливостей.

 3. Контроль покласти на постійну комісію Чупахівської селищної ради
з питань молоді, спорту, охорони здоров’я освіти, науки і культури.

Селищний голова                                                   О.В. Кужель



Програма розвитку
фізичної культури і спорту 
на території  Чупахівської

селищної  ради
на 2018-2020 роки



1. Паспорт Програми  фізичної культури і спорту Чупахівської селищної
ради

на 2018 – 2020 роки (далі Програма)

1.
Ініціатор  розроблення
програми

Відділ освіти,  молоді та спорту Чупахівської
селищної  ради

2. Дата,  номер  документа
про затвердження

Рішення сесії тринадцятої сесії від 

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

4. Співрозробники програми Чупахівська  селищна  рада,  ВФСТ  «Колос»,
Федерація футболу

4. Відповідальний
виконавець Програми

Відділ освіти, молоді та спорту  Чупахівської
селищної  ради

6. Термін реалізації Програ-
ми

2018-2020 роки

7. Загальний обсяг  фінансо-
вих  ресурсів,  необхідних
для реалізації програми

255,5 тис.грн

8. Місцевий бюджет 185.5 тис.грн

Спонсорські кошти 70.0 тис.грн



2. Загальні положення
Фізична  культура  як  складова  загальної  культури,  суспільними

проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є важливим чинником
здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного
дозвілля,  формування  гуманістичних  цінностей  та  створення  умов  для
всебічного гармонійного розвитку людини. 

3. Мета Програми
Мета  Програми  полягає  у  створенні  умов  для  залучення  широких

верст населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя
та  фізичної  реабілітації,  а  також  максимальної  реалізації  здібностей
обдарованої молоді, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

4. Шляхи і способи розв’язання проблем, обсяги та джерела
фінансування,

строки та етапи виконання Програми
Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема,

шляхом:
збільшення  в  навчальних  закладах  обсягів  рухової  активності  на

тиждень та виховання здорової дитини;
створення  умов  для  розвитку  регулярної  рухової  активності  різних

верст населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань,
здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий
рівень  підготовленості  та  здатні  під  час  навчально-тренувальних  занять
витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до
системи резервного спорту;

 підтримання  та  розвиток  олімпійського,  параолімпійського  та
дефлімпійського руху;

взаємодія  з  громадськими  організаціями  фізкультурно-спортивної
спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та
вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів
фізичної культури і спорту, зокрема  загальноосвітніх навчальних закладів;

удосконалення  системи  відзначення  та  заохочення  спортсменів,
тренерів фізичної культури і спорту.

Термін дії Програми становить 2018-2020 роки. 
Фінансування  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок  коштів,

передбачених в  обласному та місцевих бюджетах, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.

5. Завдання і заходи Програми та результативні показники
Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для:
фізичного  виховання  і  спорту  в  усіх  типах  навчальних  закладів,  за

місцем роботи, проживання та масового відпочинку населення;
забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту;



поліпшення  організаційного,  кадрового,  матеріально-технічного,
фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

Виконання Програми дасть можливість:
збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді

до 8-12 годин на тиждень;
підвищити  рівень  залучення  до  змістовного  дозвілля  та  відпочинку

населення,  насамперед  молоді,  із  щорічним  збільшенням  на  1-2%  рівня
охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

залучити  більшу  кількість  дітей  та  молоді  6-23  років  до  занять
фізкультурою і спортом;

забезпечити  збереження  передових  позицій  успішності  участі
спортсменів  громади в районних та  обласних, всеукраїнських, міжнародних
змаганнях різного рівня;

підвищити  рівень  авторитету   громади  в  районі  та  обласному
спортивному співтоваристві. 

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію  дій  між  виконавцями  Програми  та  контроль  за  її

виконанням здійснює відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради.

Виконавці  Програми  щороку  до  10  січня  надають  відділу  освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради  інформацію про виконання цієї
Програми за попередній рік.

Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради щороку до
15  січня  надає  узагальнену  інформацію   про  виконання  цієї  Програми
Департамент освіти і науки, управлінню молоді та спорту Сумської ОДА.

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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про  затвердження  Програми
розвитку  позашкільної  освіти  на
території  Чупахівської  селищної
ради на 2018-2020 рр

             
 З  метою  створення  рівного  доступу  до  отримання  дітьми  громади

якісної позашкільної освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної
бази  позашкільних  навчальних  закладів,  забезпечення  формування
інтелектуального  потенціалу   шляхом  створення  оптимальних  умов  для
виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки у розвитку творчого
потенціалу,   на виконання   Закону України «Про освіту», Закону  України
«Про загальну середню освіту»,Закону  України «Про позашкільну освіту»,
Указів   Президента  України  від  30.09.2010  року  №926/2010  «Про  заходи
щодо  забезпечення  пріоритетного  розвитку  освіти  в  Україні»,  №927/2010
«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і
талановитих дітей та молоді», Закону  України «Про місцеве самоврядування
в Україні» (пункт 16 частини 1 статті 43), селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  розвитку  позашкільної  освіти   на  території
Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки, що додається.

 2. В  процесі  виконання  селищного  бюджету  на  2018-2020  роки
передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією заходів
Програми, в межах фінансових можливостей.

 3. Контроль покласти на постійну комісію Чупахівської селищної ради
з питань молоді, спорту, охорони здоров’я освіти, науки і культури.

      Селищний голова                                                   О.В. Кужель



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
НА 2018 – 2021 РОКИ

  



ВСТУП
     Позашкільний навчальний заклад – єдиний простір дитини, в який вона з
радістю  поринає  за  власним  бажанням,  особистим  відчуттям.  Хтось
приходить сюди у пошуках друзів, інші – весело провести дозвілля, багато
хто  –  за  новими  знаннями  та  враженнями,  багатьом  допомагаємо  обрати
майбутню професію.
      Інноваційні  процеси  модернізації  позашкільної  освіти  України
викликають  потребу  в  розробці  прогностичних  моделей  інноваційного
розвитку  позашкільних  навчальних  закладів.  Одним  із  стратегічних
пріоритетів  розвитку  Комунального  закладу  «Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Чупахівської селищної ради» та модернізації позашкільної освіти є
моделювання інноваційного навчально-виховного простору, спрямованого на
реалізацію  стратегічних  цілей  і  завдань  інноваційного  розвитку  системи
освіти.  
    Тактика формування інноваційних процесів визначається у двох площинах
діяльності  Центру як комплексного позашкільного навчального закладу та
організаційного й координаційно-методичного центру позашкільної освіти і
передбачає:

 створення  ефективної  адаптивної  системи  надання  якісних  освітніх
послуг  вихованцям  закладу  шляхом  запровадження  комплексу
інноваційних  науково-методичних,  навчально-виховних  та
управлінських цільових проектів;

 формування  системної  моделі  координації  навчально-виховної,
інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи позашкільних
навчальних  закладів  області.  Основними  складовими  інноваційного
навчально-виховного  простору  є:  стратегія  розвитку  позашкільної
освіти, тактика формування інноваційних процесів, зміст інноваційного
середовища,  організаційне  та  науково-методичне  забезпечення
розвитку інноваційного простору.

    Ефективність позашкільної освіти безпосередньо залежить від освітньої
стратегії,  методології,  принципів,  пріоритетів,  змісту  і  механізмів,  які  на
сьогодні  і  визначають  розвиток  позашкільної  освіти  Сумської  області  на
засадах  відкритості,  мобільності,  демократичності  та  гуманістичного
підходу.
    Свобода  і  можливість  вільного  вибору  дітьми та  молоддю улюблених
занять  у  позашкільних  навчальних  закладах  сприятливо  впливають  на
самовираження  особистості,  її  базову  професійну  підготовку  і
компетентність,  дають  змогу  повніше  реалізувати  свій  творчий потенціал.
Водночас  позашкільна  освіта  –  це  дієвий  засіб  запобігання  злочинності  й
правопорушень  у  молодіжному  середовищі.  Тому,  важливим  є  розвиток
мережі позашкільних навчальних закладів на Сумщині та широке залучення
дітей до навчання у гуртках та творчих об’єднаннях за різними напрямами
позашкільної освіти.



     Сучасний етап розвитку позашкільної освіти в області потребує нових
методик та технологій у навчально-виховній та методичній роботі, а також
інтеграції  компетентнісного  та  культурологічного  підходів,  співпраці  всіх
соціальних інститутів.
     Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Програми розвитку
позашкільної  освіти  на  території  Чупахівської  селищної  ради  (далі  –
Програми  )  як  комплексного  позашкільного  навчального  закладу,  що
організовує  та  координує  навчально-виховну,  організаційно-масову  та
інформаційно-методичну роботу в галузі позашкільної освіти ОТГ.
     Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку позашкільної освіти
області та шляхи її реалізації.
     Програму  розроблено  з  урахуванням  освітніх  завдань,  специфіки
діяльності  закладу:  багатопрофільності,  трирівневого  підходу  щодо
організації  навчально-виховного  процесу  у  гуртках,  клубах,  творчих
об’єднаннях тощо,  системності  інформаційно-методичної  та організаційно-
масової роботи.
    Програма   є комплексом інноваційних, науково-методичних, навчально-
виховних  та  управлінських  цільових  проектів  із  визначенням  шляхів  їх
реалізації та джерел фінансування. 

І. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
 Закон України «Про освіту»;
 Закон України «Про позашкільну освіту»;
 Закон України «Про національну програму інформатизації»;
 Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації;
 Закон України «Про інноваційну діяльність»;
  Указ  Президента  України  від  25.06.2013  №  344/2013  «Про

Національну  стратегію розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2021
року»;

 Указ  Президента  України  від  12.  01.2015  № 5/15  «Про  Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020»;

 Указ Президента України від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

 Наказ  МОН  України  «Про  затвердження  Концепції  національно-
патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Заходів  щодо  реалізації
Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді  та
методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах» (від 16.06.2015 № 641);

 Наказ  МОН  України  від  07.11.2000  №  522  «Про  затвердження
Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності»;

 Програма  розвитку  системи  освіти  Київської  області  на  2016-2018
роки.



ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ : 
•  формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної 
освіти,                                                                          •   модернізація навчально-
виховного процесу в позашкільних навчальних закладах,                                 • 
виховання творчої особистості,                                                                               
•  забезпечення вільного творчого, інтелектуального, духовного розвитку 
дітей та учнівської молоді Чупахівської ОТГ,                                                        
• забезпечення доступності позашкільної освіти, гарантування права на її 
здобуття.
ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ :

 забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській
молоді;  

 створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді
сільської  місцевості  до  навчання  у  гуртках,  творчих  об’єднаннях,
секціях,  клубах  поза-шкільних  навчальних  закладів  за  основними
напрямами позашкільної освіти (художньо-естетичний,  гуманітарний,
науково-технічний,  дослідницько-експериментальний,  еколого-
натуралістичний,  туристсько-краєзнавчий,  фізкультурно-оздоровчий,
військово-патріотичний,  дозвіллєво-розважальний,  соціально-
реабілітаційний тощо),;

 підвищення  рівня  навчально-виховного,  інформаційно-методичного
забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

 запровадження інноваційних моделей роботи з обдарованими дітьми та
талановитою учнівською молоддю в системі позашкільної освіти;

 упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 організація навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних

закладах на гуманістичних засадах;
 удосконалення системи виховної  роботи;  утвердження в свідомості  і

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до
культурного та історичного минулого України;  

 створення системи моніторингу якості позашкільної освіти;
 удосконалення  системи  соціальної  підтримки  та  заохочення

обдарованих і талановитих дітей та їх педагогів;
 створення  дієвої  системи  державно-громадського  управління  в

позашкільних навчальних закладах, залучення громадськості,  батьків,
учнів до формування регіональної освітньої політики;

 розширення партнерських зв’язків з іншими навчальними закладами,
науковими установами, громадськими організаціями;

 поглиблення  міжнародного  співробітництва  з  питань  розвитку
позашкільної освіти;

 покращення матеріально-технічної бази закладу.
ІV. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
       Програма реалізується протягом 2018-2021 років.



V. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:
І етап (підготовчий) – жотень 2018 року – серпень 2019 року
    Розробка Програми , визначення основних напрямів, способів та ресурсів 
реалізації Програми.
ІІ етап (практичний) – вересень 2019 року – травень 2021 року
    Реалізація Програми  та моніторинг виконання її завдань.
ІІІ етап (підсумковий) – червень 2021 – грудень 2021 року
     Аналіз результатів виконання Програми . Визначення прогностичних 
орієнтирів подальшої роботи.

VІ. КООРДИНАТОРИ, УЧАСНИКИ ТА ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ:
Координатори  – департамент освіти і  науки Сумської  обласної  державної
адміністрації, Комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Учасники та партнери – відділ освіти і науки Чупахівської селищної ради,
педагогічні,  батьківські  та  учнівські  колективи навчальних закладів різних
типів і форм власності, громадські організації.

VІІ. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ЦДЮТ:
  Умовами реалізації Програми  є запровадження нових педагогічних та 
управлінських технологій:

 впровадження сучасних моделей управління;
 забезпечення  соціальних  запитів  на  освітні  послуги  позашкільних

навчальних закладів, наближення їх до реальних потреб дітей, батьків
та орієнтування на загальнолюдські та національні цінності;

 оновлення  діяльності  науково-методичних  служб  позашкільних
навчальних закладів;

 проведення моніторингу якості позашкільної освіти;
 забезпечення відкритості та доступності позашкільної освіти;
 модернізація матеріально-технічних ресурсів.

VІІІ. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ :
 гуманістичний характер   позашкільної освіти, що забезпечить свободу

вибору улюбленої діяльності, побудову взаємин педагога і вихованця
на основі добровільності, симпатії і довіри;

 наступність  та  систематичність   позашкільної  освіти,  спрямованої
на створення в регіоні різнорівневої цілісної системи, що передбачає
удосконалення  змісту,  форм  і  засобів  роботи  з  урахуванням
особливостей та запитів дітей;

 соціальна  доступність позашкільної  освіти  та  її  неперервність  для
дітей та молоді;

 культуровідповідність   виховання  вільної  особистості  з  почуттям
національної  самосвідомості  і  самоповаги,  активної  у виборі  власної



життєвої  позиції,  здатної  зберегти  і  примножити  духовні  скарби
рідного краю;

 відкритість   системи позашкільної освіти для педагогічних новацій;
 колективність  , спільна діяльність педагогічних колективів навчальних

закладів,  яка  впливає  на  свідомість  та  вчинки  дітей,  формує  в  них
позитивне  ставлення  до  праці,  людей,  надає  можливість  для
спілкування та розуміння норм поведінки;

 міжрегіональне та міжнародне партнерство;
 природовідповідність   і  врахування  вікових,  фізіологічних,

психологічних та індивідуальних особливостей дитини, стимулювання
її  активності,  розкриття творчого потенціалу,  виявлення інтересів до
різних видів діяльності. 
 

ІХ.  МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  ТА  ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГРАМИ:

       Матеріально-технічне та фінансове забезпечення реалізації Програми
здійснюється на основі сучасної  державної  політики в галузі  позашкільної
освіти та основних напрямів діяльності закладу.  Джерелами фінансування є
видатки,  виділені  обласним  та  місцевим  бюджетами,  а  також  залучені
позабюджетні  кошти,  що  не  суперечить  чинному  законодавству  України.
(Додаток 1) 

Х. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 розвиток мережі позашкільних навчальних закладів області;
 максимальне  охоплення  позашкільною  освітою  дітей  та  учнівської

молоді;
 забезпечення  умов  для  інноваційного  розвитку  позашкільних

навчальних закладів області;
 підвищення  рівня  та  якості  позашкільної  освіти  у  позашкільних

навчальних закладах області;
 удосконалення  змісту  роботи  щодо  підвищення  професійної

компетентності  педагогів,  якості  інформаційного,  науково-
методичного супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів;

 моделювання ефективної виховної системи;
 виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;
 поліпшення  морального,  матеріального  стимулювання  професійної

діяльності  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних
закладів.  

 удосконалення нормативно-правової бази з питань діяльності та 
ефективного розвитку ЦДЮТ;



 розвиток мережі творчих об’єднань ЦДЮТ, збільшення кількості 
залучених до здобуття позашкільної освіти дітей та молоді сільського 
регіону;

 поліпшення умов організації повноцінного дозвілля дітей та молоді, 
задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у 
професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів ЦДЮТ.

 створення єдиного освітнього простору на основі наступності змісту 
загальної середньої і позашкільної освіти;

 модернізація матеріально-технічної бази.

Секретар селищної ради                                      М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07.12.2018 р.
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:

Внести зміни до комплексної програми «Освіта Чупахівської селищної
ради у 2018 році», затвердженої рішенням 5 сесії Чупахівської селищної ради
сьомого скликання від 28.02.2018 року, а саме:

1. розділ І «Дошкільна освіта» заходів програми доповнити підрозділом 7.
«Придбання новорічних подарунків для вихованців дошкільних навчальних
закладів»:  

№ Названапрямуді
яльності

ПерелікзаходівП
рограми

Терміни
вико

нання

Виконавці Джерелафін
ансування

Орієнтовни
йобсягфіна
нсування
(тис.грн.)

Очікувані
результати

1. Дошкільна освіта
1.

1
Придбання 
новорічних 
подарунків для 
вихованців 
дошкільних 
навчальних закладів

2018 Відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
виконком 
селищної 
ради, 
керівники 
загальноосвіт
ніх та 
дошкільних 
навчальних 
закладів

Місцевий 
бюджет

5,0 Забезпечення 
вихованців 
дошкільних 
навчальних 
закладів 
новорічними 
подарунками



2. розділ  ІІ  «Загальна  середня  освіта»  заходів  програми  доповнити
пунктом  18 «Придбання новорічних подарунків для учнів загальноосвітніх
навчальних закладів»:  

№ Названапрямуді
яльності

ПерелікзаходівП
рограми

Терміни
вико

нання

Виконавці Джерелафін
ансування

Орієнтовни
йобсягфіна
нсування
(тис.грн.)

Очікувані
результати

ІІ. Загальна середня освіта
1.

1
Придбання 
новорічних 
подарунків для учнів 
та вихованців 
дошкільних груп 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

2018 Відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
виконком 
селищної 
ради, 
керівники 
загальноосвіт
ніх та 
дошкільних 
навчальних 
закладів

Місцевий 
бюджет

14,0 Забезпечення 
вихованців 
дошкільних 
навчальних 
закладів 
новорічними 
подарунками

3. розділ 5 «Створення умов для надання якісних освітніх послуг» заходів
програми  доповнити  пунктом  6  «Капітальний  ремонт  корпусу  №2
Чупахівської спеціалізованої школи І-ІІІступенів селища Чупахівка»:  

№ Названапрямуді
яльності

ПерелікзаходівП
рограми

Терміни
вико

нання

Виконавці Джерелафін
ансування

Орієнтовни
йобсягфіна
нсування
(тис.грн.)

Очікувані
результати

5.Створення умов для надання якісних освітніх послуг
1.

1
Капітальний 
ремонт корпусу 
№2 Чупахівської 
спеціалізованої 
школи І-
ІІІступенів 
селища Чупахівка

2018 Відділ освіти, 
молоді та 
спорту, 
виконком 
селищної 
ради, 
керівники 
загальноосвіт
ніх закладів

Державний 
бюджет

1731000,0 Створення 
належних 
умов для 
роботи 
закладів 
освіти

4. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісіюз 
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний  голова                                                          О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до Програми  
економічного  і соціального розвитку 
Чупахівської селищної ради на 2018 
рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних
громад»,  Закону  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення
програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, селищна  рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  Програми  економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної  ради на 2018 рік, затвердженої рішенням першої  сесії
сьомого скликання Чупахівської  селищної ради від 02.01.2018  року, а саме:
пункт  4   «  Капітальний  ремонт  корпусу  №2  Чупахівської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  селища  Чупахівка»  Пріорітету  1:«Розвиток
економічного  потенціалу  регіону  викласти  в  такій  редакції  :  обсяг
фінансування на суму 1731,0 тис.грн. за рахунок державного бюджету. 

2.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій.

Селищний голова                                          О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 1 сесії VII скликання
Чупахівської селищної ради від 29.12.2017 р. «Про
затвердження структури виконавчих органів Чупахівської
селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів»

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

 1.  Внести  зміни  до  структури  і  штатної  чисельності  апарату
Чупахівської селищної  ради та її виконавчих органів, а саме:

 2. Ввести   сезонно на опалювальний період  посаду   « кочегара – 
випалювача» Відділу бухгалтерського  обліку, звітності та господарської 
діяльності  в кількості – 1,5 штатна одиниця.
            3. Затвердити структуру  та штатну чисельність апарату  Чупахівської 
селищної ради   та  її   виконавчих органів   в новій  редакції   загальною 
кількістю 44,5  штатних одиниць  згідно  з додатком.

 4.  Вважати  таким,  що   втратили  чинність    рішення  І  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»    з урахуванням
змін  та  доповнень, які  були внесені   в дане  рішення.

     5.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на   постійну
комісію  з планування   та фінансів, бюджету ,  соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                   О.В. Кужель

Додаток



до рішення  13 сесії   7 скликання
Чупахівської  селищної ради

Охтирського   району Сумської
області  від 07.12.2018 р

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату Чупахівської селищної ради 

та її виконавчих органів

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

1 Керівництво селищної ради і виконавчого комітету 6
1.1. Селищний голова 1
1.2. Секретар селищної ради 1
1.3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 1

1.4. Староста 2
1.5 Керуючий справами (секретар) виконавчого  комітету 1
2 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської

діяльності
7

2.1. Начальник відділу-головний бухгалтер 1
 2.2. Спеціаліст з обліку 1

2.3 Бухгалтер 1
2.4. Прибиральниця службових  приміщень 1,5
 2.5. Водій 1
2.6 Кочегар - випалювач 1,5
3. Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з

громадськістю та юридичного забезпечення
4,5

3.1. Начальник відділу 1
3.2. Головний  спеціаліст  - юрисконсульт 1
3.3. Спеціаліст І категорії 1
3.4 Спеціаліст - інспектор праці 0,5
3.5 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: 44,5

Секретар  селищної ради                                          М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка 

Про затвердження кандидатури на 
посаду керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Чупахівської 
селищної ради   

Відповідно до пунктів 3,5 ст.26, ст. 51 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  ст. 10 Закону  України «Про  службу в органах
місцевого самоврядування», розглянувши пропозицію селищного  голови про
затвердження  кандидатури  на  посаду  керуючого  справами  (секретаря)
виконавчого комітету, селищна рада  ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити  Картуза  Олександра Івановича  на посаду керуючого
справами  виконавчого комітету  Чупахівської селищної   ради   з 07 грудня
2018 р.
         2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                   О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

 
Про затвердження  Розпорядження  
селищного  голови №48-ОД від 24.10. 2018 
 «Про  надання  дозволу на проведення  
капітального  ремонту  мереж  вуличного
освітлення смт. Чупахівка»  

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

1.  Затвердити   Розпорядження селищного    голови   № 48-ОД   від
24.10.2018 «Про надання  дозволу на проведення  капітального   ремонту
мереж  вуличного   освітлення  смт. Чупахівка», а саме:
          1) вул.  Снайперська, вул. Чкалова, вул. Охтирська КТП-389;

2) вул. Заозерна, пров.  Заозерний,  пров. Садовий  КТП-379 ;
3) вул. Робоча, вул. Дружби, вул. Мічуріна КТП-365;
4) вул. Челюскіна, вул. Шевченка КТП-382.

 2.  Виконавцем  робіт   призначити  начальника   Відділу   житлово  –
комунального   господарства  та благоустрою Бондаренка В. А.

Селищний голова                                                   О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.



смт. Чупахівка                   

Про  затвердження  змін до 
Положення про відділ  організаційно – 
кадрової, загальної роботи, зв’язків з 
громадськістю та юридичного забезпечення 

Керуючись ст. 26,  ч. 3 ст.  34, ч. 4 ст. 54  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.  259 Кодексу  законів про працю України  та
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295,
з метою  належної організації  роботи,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити    Положення  про відділ  організаційно – кадрової, загальної
роботи,  зв’язків   з  громадськістю   та  юридичного   забезпечення   з
відповідними змінами  (положення  зі зміни додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на    постійну
комісію з питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності,
охорони  навколишнього   середовища.

Селищний  голова       О. В. Кужель

Додаток 
                                                                                                   до  рішення  13 сесії 7 скликання    

Чупахівської селищної ради
    від 07.12.2018р

Положення
Про  відділ  організаційно – кадрової, загальної роботи, зв’язків  з

громадськістю   та  юридичного  забезпечення Чупахівської селищної
ради  Охтирського  району Сумської області

1. Загальні положення
 1.1.  Відділ   організаційно  –  кадрової,   загальної  роботи,  зв’язків   з

громадськістю та  юридичного   забезпечення   Чупахівської  селищної  ради



Охтирського  району Сумської області (далі  Відділ) ) відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом
Чупахівської  селищної  ради  та  її  виконавчого  комітету  та  утворюється
селищною   радою,  є  підзвітним  і  підконтрольним  селищній  раді,
підпорядкований виконавчому комітету селищної  ради, селищному голові.

1.2.  Відділ  безпосередньо   підпорядковується   начальнику   Відділу
підзвітний та підконтрольній селищному голові. 

1.3.  У  своїй  діяльності  Відділ  керується  Конституцією  і  законами
України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України,
актами Кабінету Міністрів України, рішеннями селищної  ради та її виконав-
чого  комітету,  розпорядженнями  селищного  голови,  цим  Положенням  та
іншими  нормативно-правовими  актами.  З  питань  організації  і  методики
проведення  перевірок  Відділ  керується  нормативними  документами  та
рекомендаціями,  виданими  Міністерством  соціальної  політики  України  та
Державною службою України з питань праці. 

1. 4. Розподіл обов’язків  між працівниками Відділу  здійснює (керівник
Відділу)   відповідно  до  затвердженої  структури   та  штатного  розпису.
Завдання та  обов’язки працівників Відділу  визначаються  їх посадовими
інструкціями, які затверджуються   розпорядженням  селищного  голови.

1.5. Усі працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з
посади розпорядженням селищного  голови  за результатами  конкурсного
відбору.   Посадовим  особам  Відділу  до  повноважень,   яких    віднесено
здійснення   заходів контролю  за  додержанням законодавства про  працю,
видаються службові   посвідчення  встановленої  Мінсоцполітики  форми, що
видається  Державною   службою   України  з питань праці.

2. Основні  завдання і  функції

Основними   завданнями   Відділу  є: 
2.1 Реалізацією  державної  політики  у сфері  державного  контролю  за

додержанням  законодавства  про  працю  щодо своєчасної  та у повному
обсязі   оплати  праці,  додержання   мінімальних  гарантій   в  оплаті  праці,
оформлення  трудових відносин. 

2.2  Документаційно-технічне  забезпечення  діяльності  керівництва,
апарату  виконавчого  комітету  Чупахівської   селищної   ради,  ведення  в
апараті  виконавчого  комітету  Чупахівської   селищної   ради  діловодства,
здійснення  контролю  за  строками  проходження  і  виконання  документів,
надання методичної і практичної допомоги з цих питань відділам та іншим
структурним підрозділам виконавчого комітету селищної ради;

2.3.  Організація  кадрової  роботи,  в  основу  якої  покладено  принципи
служіння  територіальній  об’єднаній  громаді,  дотримання  прав  місцевого
самоврядування,  самостійності  кадрової  політики  та  реалізації  Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування», документальне
оформлення  проходження  служби  в  органах  місцевого  самоврядування  та
трудових відносин.



2.4.Відділ  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  з  питань
документаційно - технічного забезпечення:

• здійснює  ведення  діловодства  в  апараті  з  питань  документаційно-
технічного забезпечення;

• забезпечує  здійснення  діловодства  за  запитами  на  інформацію,
надісланими  поштою  та  засобами  факсимільного  зв’язку,  а  також  за
документами, складеними на виконання запитів на інформацію;

• надає для оприлюднення на офіційному сайті селищної ради рішення
виконавчого  комітету  та  сесії  селищної  ради,  розпорядження  селищного
голови, порядок денний сесії селищної  ради;

• забезпечує здійснення контролю за строками проходження і виконання
документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам документів та
резолюціям керівництва  Чупахівської селищної  ради;

• спільно з іншими структурними підрозділами Чупахівської  селищної
ради  забезпечує  підготовку  і  проведення  засідань  виконавчого  комітету
селищної  ради. Здійснює ведення протокольного господарства виконавчого
комітету селищної ради (протоколи засідань виконавчого комітету ради);

• за дорученням селищного голови перевіряє в структурних підрозділах
виконавчого комітету ради, відділах апарату виконавчого комітету ради стан
організації  діловодства  та  контролю  за  проходженням  і  виконанням
документів,  надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів
роботи з документами;

• здійснює  контроль  за  правильністю  користування  документами  в
апараті ради, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з
питань роботи з документами, періодично інформує керівництво виконавчого
комітету ради з цих питань;

• забезпечує  культуру  діловодства,  впровадження  наукової  організації
праці,  сучасних технічних засобів  роботи з  документами,  комп’ютеризації
діловодних  процесів  та  інших  напрямів  діяльності  апарату,  надання
методичної і практичної допомоги з цих питань працівникам апарату ради,
іншим підрозділам виконавчого комітету ради;

• сприяє  набуттю  знань  і  навиків  з  питань  роботи  з  документами
працівниками ради;

• забезпечує  облік,  зберігання  бланків  інформаційних,  організаційно-
розпорядчих  і  реєстраційно-контрольних  документів  ради  і  законність
користування ними;

• складає номенклатуру справ ради, забезпечує здійснення контролю за
правильністю  формування,  оформлення  і  зберігання  у  відділах  справ,
приймання документів відділів на зберігання до поточного архіву ради;

• організовує  роботу  поточного  архіву  ради,  забезпечує  проведення
експертизи  наукової  і  практичної  цінності  документів  при  їх  відборі  для
передачі  на  державне зберігання,  готує  і  передає  справи на  зберігання  до
архіву ради;

• загальний відділ при вирішенні питань, які належать до його відання,
взаємодіє  з  відділами  ради  та  іншими  структурними  підрозділами



виконавчого  комітету  ради,  підприємствами,  установами,  організаціями  і
громадянами.

2.5.Відділ до покладених на нього завдань з питань організації кадрової
роботи:

• забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та
служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету
ради, структурних підрозділах виконавчого комітету ради;

• визначає  щорічну  та  перспективну  потребу  в  кадрах,  формує
замовлення  на  підготовку,  перепідготовку  і  підвищення  кваліфікації
посадових осіб та керівників підпорядкованих установ;

• веде  встановлену  звітно-облікову  документацію,  готує  державну
статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових
осіб місцевого самоврядування, апарату виконавчого комітету ради, відділів
та  інших  структурних  підрозділів  виконавчого  комітету  ради,  а  також
керівників комунальних підприємств, установ територіальної громади;

• проводить роботу з резервом кадрів апарату виконавчого комітету ради
та  відділами  виконавчого  комітету  ради,  а  також  здійснює  організаційне
забезпечення формування кадрового резерву;

• вносить  пропозиції  голові  щодо  зарахування  до  кадрового  резерву
посадових  осіб  відділів  виконавчого  комітету  ради  при  плануванні
періодичного переміщення по службі;

• вивчає  разом  з  іншими  відділами  виконавчого  комітету  ради
підрозділами  особисті,  професійні,  ділові  якості  осіб,  які  претендують  на
зайняття посад в апараті  виконавчого комітету ради,  відділах виконавчого
комітету ради,  попереджує їх про встановлені  законодавством обмеження,
пов’язані  з  прийняттям  та  проходженням  служби  в  органах  місцевого
самоврядування,  ознайомлює  із  Загальними  правилами  етичної  поведінки
посадової  особи,  контролює добір  і  розстановку кадрів  в  апараті  органу  і
структурних підрозділах ради;

• приймає  від  претендентів  на  посади  посадових  осіб  місцевого
самоврядування  відповідні  документи  та  подає  їх  на  розгляд  конкурсної
комісії,  проводить  спеціальну  перевірку  та  здійснює  інші  заходи  щодо
організації конкурсного відбору;

• розглядає  та  вносить  на  розгляд  голові  пропозиції  щодо проведення
стажування  кадрів  на  посади,  готує  разом  з  відповідними  підрозділами
документи  для  організації  стажування,  здійснює  контроль  за  його
проведенням;

• готує  проекти  розпоряджень  голови  про  призначення  на  посади  та
звільнення  з  посад  працівників  ради  та  керівників  підприємств,  установ,
організацій,  що  перебувають  у  комунальній  власності  територіальної
громади міста;

• оформляє  документи  про  прийняття  Присяги  посадової  особи
місцевого самоврядування та присвоєння рангів посадовим особам, вносить
про це записи до трудових книжок;



• обчислює стаж роботи та служби в органах місцевого самоврядування,
здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням
відпусток  відповідної  тривалості,  складає  графіки  щорічних  відпусток
працівників  апарату  виконавчого  комітету  ради,  відділів  виконавчого
комітету ради;

• у межах своєї компетенції здійснює заходи щодо забезпечення трудової
дисципліни,  оформляє  документи,  пов’язані  з  проведенням  службового
розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

• своєчасного готує документи щодо призначення пенсій працівникам;
• здійснює  роботу,  пов’язану  із  заповненням,  обліком  і  зберіганням

трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників;
• оформляє  і  видає  службові  посвідчення  та  довідки  з  місця  роботи

працівникам, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;
• готує документи для відрядження працівників у межах України та за

кордон;
• у  межах  своєї  компетенції  бере  участь  у  розробленні  структури  та

штатного розпису виконавчого комітету  селищної  ради;
• здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної

комісії  та  проведенні  щорічної  оцінки  виконання  посадовими  особами
покладених на них завдань і обов’язків;

• забезпечує  підготовку,  перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації
кадрів;

• разом  з  іншими  структурними  підрозділами  здійснює  контроль  за
дотриманням  Законів  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування»,  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  інших
законодавчих актів з питань кадрової роботи;

• проводить  разом  з  іншими  підрозділами  роботу  щодо  укладення,
продовження терміну дії, розірвання контрактів з керівниками комунальних
підприємств, установ і організацій територіальної громади міста;

• здійснює  організаційні  заходи  щодо  своєчасного  щорічного  подання
посадовими  особами  місцевого  самоврядування  відомостей  про  доходи,
зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у тому числі і за
кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларація про доходи);

• розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде
прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби;

• розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосується кадрових
питань; 

• проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про
працю та службу в органах місцевого самоврядування.

•  здійснює контроль за додержанням законодавства про працю шляхом
проведення  інспекційних  відвідувань  та  невиїзних  інспектувань  на
підприємствах,  установах,  організаціях  усіх  форм  власності,  а  також
фізичних осіб, які використовують  найману працю на відповідних території.



• виконують  та  готують  аналітичні  матеріали,  інформації,  показники
статистичної  та оперативної звітності, які подають  у встановлені строки  до
відповідних органів.

•   здійснює через  засоби масової інформації  інформування   населення
про стан   додержання  законодавства  про працю  шляхом надання  правової,
практичної  і методичної  допомоги  підприємствам, установам, організаціям
усіх  форм  власності,  а   також   фізичним  особам,  які  використовують
найману працю, проведення   роз’яснювальної  та  консультаційної роботи  з
питань,  що   належать до компетенції Відділу .

• складають  аналізи  та  узагальнення  роботи  з  питань  додержання
законодавства   про працю.

• здійснює    прийом  громадян   та  розгляд    письмових   звернень
громадян,  звернення   та  запитів  народних  депутатів  України,  депутатів
місцевих рад  з питань, що належать  до  компетенції Відділу.

• забезпечують розгляд  запитів  на публічну інформацію  та доступ до
публічної інформації  з питань, що належать  до компетенції  Відділу .

• забезпечують  у  межах   своєї   компетенції,  нерозголошення
конфіденційної  інформації, що знаходиться  у користування Відділу.

• здійснює інші повноваження  на основи   та на виконання Конституції
та законів України, указів Президента України  та постанов Верховної   Ради
України, прийнятих  відповідно  до  Конституції  та законів України, акти
Кабінету  Міністрів  України.   

3. Структура

3. 1. Відділ  діє  на підставі  Положення, яке  затверджується  рішенням
сесії   Чупахівської селищної ради. 

3.2. Структура загального відділу, чисельність та посадові оклади його
працівників  встановлюються  штатним  розписом  апарату  виконавчого
комітету ради, який затверджується рішенням сесії.

3.3.  Начальник,  спеціалісти  Відділу  призначаються  на  посаду  та
звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що
стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до Кодексу
законів про працю України та не є посадовими особами.

3.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе
персональну  відповідальність  за  виконання  покладених на  Відділ  завдань,
розподіляє обов’язки між працівниками Відділу,  забезпечує підвищення їх
ділової кваліфікації.

3.5. Начальник та спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого
самоврядування,  відповідно  до  цього  Положення  мають  посадові
повноваження  щодо  здійснення  організаційно-розпорядчих  та
консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок
селищного  бюджету.



4. Права  та  обов’язки

  4.1.  Одержувати  безкоштовно  в  установленому  законодавством
порядку інформацію, документи і матеріали, статистичні дані від державних
органів  та  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій  усіх  форм  власності,  їх  посадових  осіб  та  фізичних  осіб,  що
використовують  найману  працю  з  питань,  що  стосуються   діяльності
Відділу.

 4.2.  Здійснювати   державний  контроль   за   діяльністю   суб’єктів
господарювання   у  формі  проведення    інспекційних  відвідувань   та
невиїзних  інспектувань інспектора праці.
        4.3  Брати  участь  у  нарадах,  семінарах,  симпозіумах,  конгресах,
конференціях, конкурсах, виставках у роботі консультативних, дорадчих  та
інших допоміжних  органах  для сприяння  здійсненню  покладених на Відділ
завдань.

4.4. Проводити  в установленому порядку  наради  та семінари  з питань,
що  належать  до повноважень Відділу.

4. 5. Готувати пропозиції  з питань  організації роботи  Відділу.
4.6.  Вимагати  від  відділів  апарату,  інших  структурних  підрозділів

виконавчого комітету селищної ради неухильного виконання надісланих їм з
цією метою документів,  подання  ними до  виконавчого  комітету  селищної
ради у визначені строки та у встановленому порядку звітів про виконання
документів.

4.7.  Повертати  документи,  підготовлені  з  порушенням  встановленого
порядку або виконані неякісно.

4.8.  Вносити  пропозиції  керівництву  виконавчого  комітету  ради  з
питань, віднесених до компетенції відділу;

4.9.  Брати  участь  у  заходах  за  дорученням  керівництва  виконавчого
комітету ради.

4.10.  Працівники  Відділу,  які  є  посадовими  особами  місцевого
самоврядування,  користуються  правом  доступу  до  всіх  документів
нетаємного  діловодства  апарату  виконавчого  комітету  ради  та  інших
структурних підрозділів виконавчого комітету ради.

4.11.  Перевіряють  і  контролюють  дотримання  правил  внутрішнього
трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах
місцевого самоврядування.

4.12.  Одержувати  у  встановленому  порядку  від  відділів  виконавчого
комітету ради документи, необхідні для виконання покладених на загальний
відділ завдань.

4.13. Брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи,
що проводяться у виконавчому комітеті ради.

4.14.  Вносити  голові  пропозиції  з  питань  удосконалення  кадрової
роботи,  підвищення  ефективності  служби  в  органах  місцевого
самоврядування.



5. Права  та  обов’язки Начальника  Відділу
          
           5.1.   Відділ очолює начальник.
           5.2. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з

посади головою  за  результатами  конкурсного  відбору, відповідно до вимог
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших
нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого
самоврядування.

           5.3. На посаду начальника Відділу призначається особа,  яка
відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про службу в органах
місцевого самоврядування».

            5.4.  Спеціальні  вимоги:  вища освіта  за  освітнім ступенем
магістра,  спеціаліста,  вільне  володіння  державною  мовою,  вміння
використовувати  комп'ютерне  обладнання  та  програмне  забезпечення,
використовувати  офісну  техніку.  Навички  роботи  з  інформаційно-
пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання вимог Законів України та
нормативно - правових актів, які регулюють відносини в сфері державного
контролю за додержанням законодавства про працю з питань своєчасної та у
повному  обсязі  оплати  праці,  додержання  мінімальних  гарантій  в  оплаті
праці, оформлення трудових відносин.

Досвід  роботи  на  посадах  державної  служби  або  досвід  служби  в
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше
двох років.

          5.5. Начальник Відділу повинен знати: Конституцію України,
Кодекс  законів  про  працю  України,  Кодекс  України  про  адміністративні
правопорушення,  Закон України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,
Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про індексацію
грошових доходів  населення»,  Закон України  «Про колективні  договори і
угоди», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про відпустки»
та  інші  нормативні  документи,  що  стосуються  державного  контролю  за
додержанням законодавства про пращо в межах визначених повноважень.

          5.6. Начальник Відділу відповідно до покладених завдань:
          5.5.1. вносить пропозиції щодо формування та реалізації державної

політики з питань, віднесених до компетенції Відділу;
          5.5.2.  організовує  роботу  Відділу  для  виконання  завдань,

покладених на Відділ;
           5.5.3 розподіляє функціональні обов’язки  між працівниками

Відділу, установлює ступінь відповідальності працівників:
           5.5.4  розробляє посадові інструкції працівників Відділу:
           5.5.5   планує роботу  Відділу  та   забезпечує   належний і

своєчасний стан  виконання  запланованих заходів:
           5.5.5  представляє  Відділ  у  відносинах  з  іншими органами

виконавчої  влади,  підприємствами,  установами,  організаціями  з  питань,
віднесених до його компетенції;



           5.5.6 бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, підготовці
відповідних документів і матеріалів, що належать до компетенції Відділу;

           5.5.7 веде особистий прийом громадян;
           5.5.8 в установленому порядку організовує розгляд звернень (заяв,

скарг.  пропозицій),  інформаційних  запитів  громадян,  що  надходять  до
Відділ), організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

         5.5.9 проводить наради з питань, що належать до компетенції
Відділу;

         5.5.10  надає пропозиції щодо відряджень працівників Відділу;
         5.5.11  здійснює  раціональний  та  ефективний  розподіл

функціональних обов’язків між працівниками Відділу;
         5.5.12 забезпечує дотримання працівниками Відділу трудової та

виконавської дисципліни;
         5.5.13 порушує перед керівництвом питання щодо заохочення та

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу;
         5.5.14 вносить на розгляд керівництву пропозиції щодо вирішення

кадрових питань відділу;
        5.5.15  здійснює  контроль  за  використанням  робочого  часу

працівниками відділу;
        5.5.16 забезпечує організацію контролю за виконанням доручень,

що  надійшли  до  Відділу  та  дотримання  працівниками  відділу  вимог
регламентуючих  документів з цього питання;

        5.5.17  забезпечує  дотримання  працівниками  Відділу  вимог
діловодства щодо приймання, обліку, проходження та виконання документів,
групування їх у справи, складання описів справ, передачі на зберігання;

        5.5.18  забезпечує  дотримання  працівниками  Відділу  правил
протипожежної безпеки та охорони праці;

        5.5.19 виконує інші функції, що відносяться до компетенції Відділу.
 5.7.  За  невиконання   або  неналежне  виконання    своїх   посадових

обов’язків, а також  за порушення трудової дисципліни начальник Відділу
несе відповідальність  згідно  з чинним законодавством України.

6.Взаємодія

Відділ  у процесі виконання  покладених  на нього завдань взаємодіє із
іншими  відділами, секторами, спеціалістами  та  в установленому порядку  з
органами  виконавчої  влади,  місцевого   самоврядування,  профспілками,
представниками прокуратури, підприємствами, установами  та  організаціями
незалежно  від форм  власності  з питань   основної діяльності.

Секретар селищної   ради М. М. Маслюк 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.



смт. Чупахівка

Про покладення обов’язків 
інспектора праці  

Відповідно  до   ч.  3  ст.   34  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст.  259 Кодексу  законів про працю України  та
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295,
селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Покласти повноваження щодо здійснення державного контролю за
додержанням законодавства про працю на території Чупахівської   об’єднаної
територіальної громади на  головного  спеціаліста  - юрисконсульта  відділу
організаційно  –  кадрової  загальної  роботи,  зв’язків   з  громадськістю  та
юридичного  забезпечення    Чупахівської селищної ради   Батюк Катерину
Францівну.
           2. Доручити селищному  голові:

-   доповнити  посадову  інструкцію  К.  Ф.  Батюк  повноваженнями
щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про
працю  передбаченими  постановою  Кабінету   Міністрів  України   від
26.05.2017 року № 295;

      -   направити до Державної служби України з питань праці листа в
порядку, визначеному пунктом 3 Порядку здійснення державного контролю
за  додержанням  законодавства  про  працю,  затвердженого  Постановою
Кабінету Міністрів України від  6 квітня 2017 року №295   для видачі К. Ф.
Батюк  посвідчення інспектора праці встановленого зразка.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього   середовища.

Селищний  голова О. В. Кужель 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.



смт. Чупахівка

Про реорганізацію 
Духовничанського ФП

         Відповідно до п.30 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні  »,  керуючись  сумісним  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я
України,  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-
комнального господарства України «Про затвердження Порядку формування
спроможних  мереж  надання  первинної  медичної  допомоги»  №178/24  від
06.02.2018  року,  наказом  Міністерства  охорони   здоров’я  України  «Про
затвердження  Порядку  надання  первинної  медичної  допомоги»  №504  від
15.03.2018  року  та  згідно  постанов  УОЗ  Сумської  ОДА  селищна   рада
ВИРІШИЛА:

1. В.о. головного лікаря КНП «Центр ПМСД » Чупахівської селищної ради
Дашко Е.Ю.  провести реорганізацію Духовничанського ФП шляхом його
приєднання до Лантратівського ФП відповідно до діючого законодавства,
згідно сформованої спроможної мережі.
2.  Підпорядкувати  населення  с.Духовниче  для  надання  первинної
медичної допомоги до Лантратівського ФП.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти,  науки і культури.

Селищний голова                                                   О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка



 
Про виведення вакантних посад з
штатного розпису працівників КНП 
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради 
на 01.01.2019 року

Відповідно  до  пункту   ст.  26,  ст.  32  Закону України  «  Про місцеве
самоврядування в Україні»,  відповідно до наказу МОЗ України № 504 від
19.03.2018  року  «Про  затвердження  порядку  надання  первинної  медичної
допомоги» селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Вивести наступні вакантні посади з структури штату працівників КНП 
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради:
- сестра медична старша 1,0 штатна одиниця
-  сестра медична денного стаціонару 0,50 штатної одиниці ,
- акушерка Оленінського ФАП 0,5 штатної одиниці,
- акушерка Грінченківського ФАП 1,0 штатна одиниця,
- завідувач Духовничанським ФП 0,75 штатної одиниці,
- молодша медична сестра Духовничанського ФП 0,25 штатної 
одиниці,
- опалювач Духовничанського ФП 0,25 штатної одиниці.

     2. Затвердити структуру штату КНП «ЦПМСД» ЧСР (додаток 1).
    3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки  і культури .

Селищний  голова О. В. Кужель 
                                                                             

                                                                        «Затверджено»                                                      
            Рішенням 13 сесії 7 скликання

                                                         Чупахівської селищної ради 
від 07.12.2018 р

                 
Структура штату 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради

№ Посада Штатних
одиниць

Адміністративно-управлінський відділ



1. Головний лікар 1.0
2. Заступник головного лікаря 1.0
3. Головний бухгалтер 1.0
4. Головна медична сестра 1.0

Інформаційно-аналітичний відділ
5. Статистик медичний 0,5

Адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал ЦПМСД

6. Бухгалтер з обліку медикаментів та госп. матеріалів 1.0
7. Завідувач господарством 1.0
8. Водій 1.0
9. Робітник  з  комплексного  обслуговування  та  ремонту

будівель
1.0

Амбулаторія

10. Лікар ЗП-СМ (терапевти, педіатри ) 2.5
 11. Лікар терапевт денного стаціонару 0.75
 12. Лікар стоматолог 1.0
13. Сестра медична ЗП-СМ 2.75
14. Акушерка 1.0
15. Сестра медична стомат. кабінету 1.0
16. Сестра медична з фізіотерапії 1.0
17. Фельдшер- лаборант 1.0
18. Сестра медична процедурного кабінету 0,5
19. Сестра медична денного стаціонару 2.0
20. Реєстратор  медичний 1.0
21. Молодша медична сестра кабінетна 1.0
22. Молодша медична сестра прибиральниця 1.0
23. Молодша медична сестра денного стаціонару 1.5
24. Машиніст з прання та ремонту спецодягу 0.5
25. Прибиральник території 0.5
26. Оператор газової котельні 4.0

Всього: 31.5
ФАП І ФП

Оленінський ФАП

1. Завідувач ФАП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25



Грінченківський ФАП

1. Завідувач ФАП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Лантратівський ФП

1. Завідувач ФП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Новопостроєнський ФП

1. Завідувач ФП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Всього: 7.0

Секретар селищної ради                              М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка



 Про затвердження  «Стратегічної програми 
розвитку первинної медико-санітарної
допомоги в Чупахівській об’єднаній
 територіальній громаді на 2019 рік 
та наступні 2020-2021 роки » 

Відповідно до пункту 22 ч.1 ст. 26, ст. 32 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.. 35-1 Закону України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я», наказу МОЗ України № 504 від 19.03.2018
року  «Про  затвердження  порядку  надання  первинної  медичної  допомоги»
селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити Стратегічну програму розвитку первинної медико-
санітарної допомоги в Чупахівській об’єднаній територіальній громаді на 
2019 рік та наступні 2020-2021 роки .
       2.  Відділу фінансів  Чупахівської  селищної   ради при формуванні
бюджету на відповідні роки розглядати можливість фінансування Програми.
       3. Контроль за виконанням Програми покласти на Постійну комісію з
питань   молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,   освіти,   науки   і  культури,
Постійну  комісію   з  планування   та  фінансів  ,  бюджету,  соціально  –
економічного  розвитку та інвестицій.

Селищний  голова О. В. Кужель 

                                                                                    «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                    Рішення 13 сесії 7 скликання

                                                                 Чупахівської селищної ради
                                                                              від  07.12.2018року

                                                                    

Стратегічна  програма 



розвитку  первинної
медико-санітарної допомоги

в 
 Чупахівській  ОТГ 

на 2019 рік та наступні 
2020-2021 роки

ПАСПОРТ
«Стратегічна програма 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Чупахівській  ОТГ
на 2019 рік та наступні2020-2021 роки» 

1 Ініціатор розроблення програми: КНП ЦПМСД ЧСР

2 Розробник програми КНП ЦПМСД ЧСР

3 Відповідальний виконавець програми КНП ЦПМСД ЧСР



4 Учасники програми
Чупахівська селищна  
рада , КНП ЦПМСД 
ЧСР

5 Терміни реалізації програми
2019рік та наступні 
2020-2021 роки.

6
Перелік місцевих бюджетів, які приймають
участь у виконанні програми (для 
комплексних програм)

Місцевий бюджет 

7 Основні джерела фінансування програми

Місцевий бюджет, інші
джерела фінансування, 
не заборонені 
законодавством 
України  

Загальні положення 

Програма розроблена з  метою реалізації  державної  політики у сфері
охорони здоров’я  щодо задоволення потреб населення  ОТГ  у первинній
медико-санітарній  допомозі. Програма  охоплює  всі  напрямки  роботи  з
метою  збереження  здоров’я  населення,  попередження  основних  груп
захворювань,  соціальний  та  медичний  супровід  всіх  диспансерних  груп
населення, впровадження державних та обласних медичних програм.

Актуальність створення програми

На рівні держави прийнято медичні програми різного цілеспрямування.
Ними охоплено основні  проблемні  питання стану  здоров’я  нації.  З  метою
концентрації проблемних питань та їх комплексного вирішення, уникнення
дублювання  тотожних  заходів   в  умовах  створення  ОТГ  ,  реформування
первинної  ланки охорони здоров’я  є  нагальна потреба  в  0прийнятті  даної
стратегічної програми. 

                                            Мета програми:

- забезпечення  медичною  допомогою  населення  Чупахівської  громади
визначеного об’єму, якості, своєчасності з урахуванням пріоритетних
напрямків,  особливостей  стану  здоров’я  населення  в  умовах
децентралізації,  зміни  фінансування  галузі  та  проведення  медичної
реформи.

- профілактичне   направлення  всіх  заходів  щодо  соціально  медичних
захворювань.

                  Шляхи, методи і засоби реалізації програми.



Програма розрахована на  2019 рік та наступні 2020-2021 роки. 
Програма складається  з   розділів  для конкретизації  завдань,  методів

розв’язання проблем та  уточнення критеріїв  і  показників  результативності
виконання програми. 

Завдання  і  заходи  кожного  розділу  направлені  на  виконання
затверджених  державних  та  обласних  медичних  програм,  адаптованих  до
рівня потреби та можливостей  ОТГ.

                     Програма  складається  з  9  розділів, а саме:

1. Поліпшення матеріально – технічної бази  КНП ЦПМСД ЧСР

2. Програма «гіпертонія – стоп»

3. Репродуктивне  здоров’я

4. Туберкульоз 

5. Імунопрофілактика 

6. Цукровий діабет 

7. Онкологія 

8. Лікування пільгових категорій  населення

9. Місцеві стимули

10. Лабораторні дослідження

11.Сільська медицина

12. Стоматологія

Пріоритетами  медичної програми Чупахівської ОТГ є:

- Первинна  медико-санітарна  допомога  має  бути  кваліфікованою,
своєчасною, доступною

- Основна  цінність  -  збереження  здоров’я  людини  та  профілактична
направленість заходів з  основних медико - соціальних проблем 

- Підвищення вмотивованості та якості медичної допомоги



- Створення  умов  для  діяльності  медичного  закладу,  покращення
матеріально  –  технічної  бази  та  відповідність  затвердженим
нормативам оснащення.

Програма ґрунтується на засадничих принципах:

- відповідності законодавству та нормативної коректності.

- системності та наступності

- аналітичності та достовірності

- доцільності та ефективності
Завдання програми

Визначити  конкретні  заходи  та  об’єми  фінансування  кожного
напрямку  в  питанні  збереження  здоров’я  жителів  громади  та
забезпеченні  доступності,  якості  та  своєчасності  первинної  медико-
санітарної допомоги.

Фінансове забезпечення

Фінансове  забезпечення  здійснюється  в  межах  коштів,
передбачених  місцевим  бюджетом,  а  також  із  залученням  інших
коштів, не заборонених  чинним законодавством.

Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечить:
- Своєчасно  та  послідовно  виконувати  завдання,  направлені  на

збереження здоров’я всіх груп населення громади.
- Реалізацію затверджених державних та обласних медичних програм

- Виконання  заходів  з  профілактики  основних   медико  –  соціальних
програм, адаптованих до рівня потреби та можливостей ОТГ.

- Приведення матеріально – технічної бази медичного закладу до 
затверджених нормативних вимог, створення умов дотримання 
санітарно– гігієнічного та протиепідемічного режимів. 

Організаційне забезпечення

Для  виконання  завдань,  визначених  Програмою,
розроблено систему заходів, що відображені у цільових підпрограмах
розвитку охорони здоров’я: 

- Матеріально – технічне забезпечення медичного закладу



- Проведення  профілактичних  заходів  щодо  попередження  основних
медико – соціальних хвороб

- Робота над підвищенням  кваліфікації кадрів та матеріальна підтримка
медичних  спеціалістів.

- Інформатизація медичного  закладу та його структурних підрозділів.

Прикінцеві  положення 

        Програма визначає   план , концептуальну  мету, завдання і шляхи
розвитку первинної медико-санітарної допомоги  Чупахівської  ОТГ  на 2019
рік  та  наступні  2020-2021  роки,  враховуючи  стратегічні  завдання  та
прогнозовані обсяги фінансового забезпечення. 

        Програма  має  відкритий  характер  і  може   доповнюватись
(  змінюватись  )  в  установленому  чинним  законодавством  порядку  в
залежності  від  потреб  поточного  моменту  (прийняття  нових  нормативних
актів, затвердження та доповнення регіональних медичних програм, змінних
фінансово – господарських можливостей  ОТГ ).

Розділ   1 
«Поліпшення матеріально- технічної бази медичного закладу».

Згідно наказу МОЗ України № 148 від 26.01.2018 року «Примірний табель 
матеріально-технічного  оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 
осіб- підприємців, які надають первинну медичну допомогу»,   Комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради  оснащений  на 81 %. Є нагальна потреба в 
оснащенні лікувального закладу відповідно до нормативного табелю 
оснащення,  обладнанні медичної інформаційної системи та  телемедицини.

Мета :
- Покращення матеріально – технічних бази медичних закладів

- Приведення матеріально – технічної бази до нормативних вимог

- Оснащення медичних  закладів  медичним обладнанням та 
устаткуванням у відповідності до затвердженого табелю оснащення

- Обладнання  електронної інформаційної системи обміну інформацією 
та телемедицини

Очікуванні результати:
- Надання  якісної  первинної  медико-санітарної  допомоги  визначеного

об’єму  та переліку 
- Відповідність  матеріально  –  технічної  бази  медичних  закладів

санітарно – гігієнічним вимогам та затвердженому табелю оснащення.



- Створення належних умов для надання визначеного обсягу медичної
допомоги

- Впровадження заходів з енергозбереження

- Створення електронного реєстру пацієнтів , електронної медичної 
картки пацієнта, обладнання запису до лікаря через інтернет , 
електронний документообіг

- Створення можливостей для використання телемедичних технологій 

Заходи щодо реалізації підпрограми:

№
 п/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавець Джерело
фінансування

1 Приведення матеріально
технічної  бази  Чупахів
ської АЗПСМ та ФАПів і
ФП  у  відповідність  до
нормативів:

2019-2021
роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

1
.1

Заміна вікон та вхідних
дверей  на  енергозберіга-
ючі  у  Чупахівській
АЗПСМ

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
  100000 грн.

1
.2

Реконструкція  входу  та
встановлення  метало-
пластикових  вхідних
дверей 

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
  20000 грн.

1
.3

Утеплення  фасаду
Чупахівської АЗПСМ

2019 рік
2020 рік

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
  30000 грн.
  30000 грн.

1
.4.

Здійснення  поточних
ремонтів у приміщеннях

2020 рік

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

40000 грн.

1
.5

Модернізація  системи
опалення

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

80000 грн.

1
.6

Придбання  дров’яних
котлів

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська 

інші джерела
200000 грн.

1
.7

Проектно-кошторисна
документація на котли

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська

інші джерела
70000 грн.



селищна рада
2

2
.1.

Оснащення  амбулаторії
та ФАПів у відповідності
до  затвердженого  табелю
оснащення:

-Придбання  обладнання
та медичного інструмент-
тарія   для  надання
медичної  допомоги,
загального огляду хворих,
гінекологічних   наборів
для  медичного  огляду,
обладнання  та  інвентарю
для  лабораторної
діагностики  ,  витратних
матеріалів  для  взяття
біологічного  матеріалу та
проведення  лабораторних
тестів, інвентаря медично-
го  та  інше,  згідно.табеля
оснащення  для  амбулато-
рій 

2019–2021
роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

інші джерела

2
.2

Придбання біохімічного
аналізатора

2019 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

150000 грн.

2
.3

Придбання
гематологічного
аналізатора

2020 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

220000 грн

2
.4

Придбання автоклава
ГК-100-3

2020 рік КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

160000 грн.

2
.5.

Придбання 
комп’ютерної та 
копіровальної техніки для
впровадження 
електронних програм 
реєстру пацієнтів, 
системи захисту 
інформації , елементів 
телемедицини .

2019 – 2021
роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

41000 грн.



2
.6.

Придбання санітарного 
автотранспорту для 
кожного сімейного лікаря 

2019 рік КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
300000грн.

2
.7.

Оплата послуг із 
забезпечення 
функціонування наявних 
комп’ютерних  програм 
(медичних, кадрових, 
фінансових), повірки 
медичної апаратури

2019
2020
2021

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
10000
10000
10000

Розділ 2  .  Програма «гіпертонія – стоп»

Артеріальна  гіпертензія  або   гіпертонія  (далі  АГ)  -   одне  з
найпоширеніших  захворювань серед населення України.

 В  Чупахівській  ОТГ   на  обліку  з  АГ  перебувають   близько  1000
хворих,  72  %  яких  потребують  постійного  пожиттєвого  лікування.
Ускладнення АГ є причиною смерті близько  двох третин  жителів громади . 

Особливої уваги заслуговує той факт, що 60% пацієнтів з АГ – це
особи працездатного віку, корекція артеріального тиску у яких, зводить до
мінімуму ускладнення АГ.

На сьогоднішній день, діє Урядова програма  «Доступні ліки».
Мета :

- Залучення  хворих  на  АГ  до  постійного  лікування  з  метою
попередження  ускладнень,  інвалідизації  та  смертності  від  серцево  –
судинних захворювань

- Формування у населення  світогляду пріоритету профілактики АГ та
здорового способу життя.

Завдання :
- Забезпечення хворих на АГ адекватним постійним лікуванням з метою

попередження інфарктів, інсультів, інвалідності та смертності.
- Зниження  смертності  та  інвалідності   населення  від  ускладнень

гіпертонічної  хвороби  та  інших  серцево-судинних  захворювань,
особливо в працездатному віці 

Очікуванні результати:
Кількісні показники: 

- Виявлення АГ серед дорослого населення -30%

- Зростання кількості хворих, що постійно лікуються до 50% 



- Формування  у  пацієнтів  світогляду  відповідального  ставлення  до
власного  здоров’я  та  виконання  правил  профілактики  і  здорового
способу життя.

                                            
                              Якісні показники: 

- Зниження кількості інфарктів та інсультів на 

- Зниження смертності від інфарктів та інсультів на 

- Зменшення втрат працездатності населення на 5%

- Продовження загальної тривалості життя дорослого населення.

Заходи щодо реалізації розділу 2  «Гіпертонія-стоп»
 

№
п/п

Заходи Термін Виконавець Джерело
фінансування

1 Забезпечення хворих на
гіпертонічну хворобу

ліками згідно Урядової
програми  «Доступні ліки».

2019 - 2021 КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

державний
бюджет

2 Організація виявлення та
призначення лікування
хворим на АГ, виписка

рецептів, облік та контроль
використання коштів.

(Рецептурні бланки)

2019 -2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

державний
бюджет

інші джерела

3 Співпраця з аптечними
закладами району та

громади з метою
забезпечення доступності

пацієнтів до аптек

2019 - 2021 КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Не потребує

Розділ 3. «Репродуктивне здоров’я»

Аналіз  демографічної  ситуації  в  ОТГ  показали  ,що  вона  є  кризова  :
збільшується  питома  вага  осіб  похилого  віку,  зменшується  середня
тривалість  життя,   високими  залишаються  рівень  смертності   ,  широко
розповсюджено шкідливі звички у молоді , незадовільним залишається стан
здоров’я підлітків , великою  залишається  кількість  абортів .

Мета :

- Створення умов безпечного материнства на первинному рівні медичної
допомоги



- Формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді 

- Збереження репродуктивного здоров’я населення ОТГ

- Участь в системі планування сім’ї

Завдання :

- Проведення заходів  зі збереження репродуктивного здоров’я  
відповідно до визначених цільових груп :

- Діти, віком до 14 років

- Діти підліткового віку  15-17 років

- Молодь, у віці 18-20 років

- Молоді сім’ї до 35 років

- Вагітні жінки

- Жінки та чоловіки репродуктивного віку

- Забезпечити цільові вікові групи  засобами запобігання непланової 
вагітності, медикаментами для лікування анемій у вагітних, вакциною 
проти  папілома вірусів

Очікуванні результати:

Кількісні показники:

-зниження  кількості  запальних  захворювань  статевих  органів   та
штучного переривання вагітності 

-   зменшення кількості  штучного переривання вагітності  у  дорослих
жінок на 10 відсотків

-зниження захворюваності  на рак шийки матки на 10 відсотків 
-зниження онкологічної захворюваності молочної залози на 5 відсотків
-зниження рівня важких анемій серед вагітних на 45 відсотків
                                       

                              Якісні показники: 

- Охоплення наглядом сімейного лікаря всіх вагітних

- Суттєве покращення стану здоров’я новонароджених та вагітних

- Зниження показників малюкової смертності

- Покращення демографічної ситуації
Заходи щодо реалізації розділу 3 «Репродуктивне здоров’я»

 
№

п/п
Заходи Термін Виконавець Джерело

фінансування



1 Забезпечити медичний
супровід  жінок з

хронічними
захворюваннями, при

яких вагітність та пологи
загрожують життю

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Немає
потреби

2 Проводити нагляд  та
лікування вагітних і
породіль з важкою

анемією

2019 -2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Немає
потреби

3 Впровадити щеплення
дівчаток 12-річного віку

(за згодою) проти
папілома вірусів на
пільгових умовах

2020 рік КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

4 Взяти участь в
інтегруванні на

первинний рівень
реєстрів жінок з

хронічними
захворюваннями,

внаслідок яких вагітність
та пологи загрожують

життю, мамографічного
скринінгу для раннього

виявлення раку молочної
залози у цільових групах

жінок ( придбати
комп’ютер та принтер)

2019 рік КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

5 Забезпечити проведення
щорічних інформаційно-
просвітницьких кампаній
для населення з питань

здорового способу життя,
репродуктивного

здоров’я  та запобігання
неплановій вагітності

шляхом залучення ЗМІ у
рамках Всеукраїнського
тижня планування сім’ї

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Немає
потреби

6 Запровадити заходи
первинної профілактики

безпліддя шляхом
попередження ожиріння,
профілактики і лікування

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Немає
потреби



інфекцій, що передаються
статевим шляхом

Розділ  4. «Протидія захворюванню на туберкульоз» 

           Напружена ситуація по туберкульозу спостерігається в даний час як у
Сумській області так і в Чупахівській ОТГ . Особливу небезпеку становить
мультирезистентний туберкульоз  і  ця форма туберкульозу є  невиліковною
через відсутність ліків. Як правило, така форма поєднана з ВІЛ – інфекцією.

Мета :

Метою  є розроблення та забезпечення виконання заходів щодо
раннього виявлення  туберкульозу, своєчасної ізоляції та адекватного
лікування туберкульозу та здійснення заходів з попередження розвитку
даної соціальної  хвороби. 

Шляхи та способи виконання :

- Щорічне профілактичне флюорографічне або рентгенологічне  
обстеження осіб з групи  медичного та соціального ризику по 
туберкульозу ;

- Щорічне 100% - нове охоплення дітей відповідних вікових груп 
туберкулінодіагностикою;

- Охоплення щепленнями проти туберкульозу  новонароджених та дітей 
7-річного віку (не менше 97% від підлягаючих)

- Забезпечення функціонування ДОТ – куточків у ФАПах та амбулаторіії
(придбання дезинфекційних засобів, одноразових контейнерів для 
збору мокротиння, ємкостей для транспортування проб мокротиння, 
бактерицидних опромінювачів, спеціальних респіраторів тощо)  

- Медичний супровід амбулаторного етапу лікування хворих на 
туберкульоз

- Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання 
захворюванню на туберкульоз.

Очікувані результати:
Виконання  розділу роботи  дасть змогу:

- Обмежити поширення туберкульозу і Ко-інфекції (ВІЛ/туберкульоз) і
зменшити рівень захворюваності;

- Стабілізувати смертність від туберкульозу та його наслідків;



- Охопити  щепленнями  від  туберкульозу  не  менше  97%  дітей  від
підлягаючих;

- Охопити всі   вікові  групи дітей   туберкулінодіагностикою;

- Забезпечити  щорічне  профілактичне  рентгенологічне   обстеження
дорослих групи ризику ;

- Запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

- Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

- Захистити медпрацівників від можливого професійного зараження на
туберкульоз.

Кількісні показники:
- Охоплення не менше 97% дітей від  підлягаючих щепленнями проти

туберкульозу;
- Щорічне  100%  охоплення  визначених  вікових  груп  дітей

туберкулінодіагностикою.
- Щорічне охоплення не менше 95%  дорослих осіб з групи соціального

та  медичного  ризику  флюорографічним  або  рентгенологічним
обстеження

Якісні показники:
- Знизити рівень захворюваності на туберкульоз 

- Стабілізувати смертність від туберкульозу  на рівні не вище сердньо-
державних та обласних показників

- Довести  відсоток  виявлених  випадків  туберкульозу  методом
мікроскопії  мазка до 4,5 – 10%

- Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз не менше  як
у 50% випадків.

Заходи щодо реалізації розділу 4 : «Протидія захворюванню
на туберкульоз»

№
 п/п

Захід Термін Виконавець Фінансуванн
я 

1 Максимальне охоплення
рентгенологічним

обстеженням осіб з групи
медичного та соціального
ризику на туберкульоз та

хворих з підозрою на
туберкульоз  (виїзд

флюорографа)

2019-
2021

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

2 Придбання туберкуліну та 2019- КНП  ЦПМСД інші джерела



шприців для
туберкулінодіагностики у

дітей

2021  роки ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

22000грн.
щорічно

3 Придбання деззасобів,
респіраторів, контейнерів

для мокротиння для
забезпечення роботи ДОТ –
куточків на амбулаторному
етапі лікування хворих на

туберкульоз 

2019 –
2021 роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

4 Співпраця органів
місцевого   самоврядування і

медпрацівників щодо
організації обстеження

населення ,
туберкулінодіагностики ,

попередження
розповсюдження

туберкульозу.

2019-
2021 роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Не потребує 

Розділ  5.  «Імунопрофілактика»

Інфекційні  хвороби  до  цього  часу  є  однією  з  основних  причин
інвалідності та смертності в усьому світі.

Окремі з інфекційних хвороб, такі як краснуха та вірусний гепатит В,
грип є причиною більшості вроджених аномалій та вад розвитку плоду.

Епідемія  грипу Н1 N1(Каліфорнія)  за  останні  роки викликали велику
кількість  ускладнень  від  таких  як  важкі  пневмонії  аж  до  блискавичних
смертельних випадків.

В Україні законодавством передбачено 10 обов’язкових щеплень проти
керованої групи інфекції.  Досягнення  достатнього прошарку імунізованих
осіб гарантує  відсутність циркуляції збудника на території. 

Мета :
- Забезпечення  епідемічного  благополуччя  населення  ОТГ   шляхом

проведення  профілактичних заходів,  направлених на  зниження рівня
захворюваності  на  інфекції,  які  керуються  засобами  специфічної
профілактики.

Завдання програми:
- Максимальне  охоплення  специфічною  імунізацією  підлягаючих

контингентів.



- Забезпечити групи професійного та медичного ризику вакцинами від
інфекційних хвороб.

- Сприяти проведенню масової імунізації та додаткових турів серед 
підлягаючих контингентів та  груп ризику 

Очікуванні результати:
- Захист  професійних  груп  від  інфекцій,  що  керуються  засобами

специфічної  профілактики
- Створення  прошарку  осіб,  імунний  статус  яких  забезпечить

несприятливість  колективів  до  виникнення  епідемій   інфекційних
хвороб.

- Попередження ускладнень від інфекційних хвороб у пацієнтів високого
медичного ризику.

- Блокування  джерел  збудників  інфекційних  хвороб  та  порушення
механізму передачі збудників інфекцій.

Кількісні показники:
- Охоплення  сезонними  щепленнями  проти  грипу  95%  працюючих

медпрацівників
- Охоплення  плановими  щепленнями  не  менше  97%  підлягаючих

контингентів
- Проведення  специфічної  профілактики правця  при травмах  у  100  %

випадків.
- Відсутність випадків захворювань на правець внаслідок травм. 

Якісні показники:
- Зниження  захворюваності  на  інфекції  керованої  групи  до  сердньо-

державних показників
- Зниження кількості  ускладнень від грипу ( важкі пневмонії) на 10%

                   Заходи щодо реалізації розділу 5  «Імунопрофілактика»

№ п/
п

Захід Термін Виконавець Фінансування 

1 Проведення сезонної
імунізації проти грипу

працівників групи ризику

2019 – 2021,
щорічно

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

2 Придбання  захисних
масок, мед рукавиць,

2019 – 2021
роки ,

КНП  ЦПМСД
ЧСР,

інші джерела



деззасобів ,
противірусних

медпрепаратів та
антибіотиків

щорічно Чупахівська
селищна рада

3 Забезпечення кабінетів
щеплень холодильним

устаткуванням за
потребою 

2019 –
2021роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

4 Здійснення заходів з
соціальної мобілізації

населення під час
проведення

загальнодержавних днів
імунізації.

2019 - 2021 КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Не потребує 

5 Придбання правцевого
анатоксину для

проведення специфічної
імунізації хворих з

травмами за показами.

2019- 2021 КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
5000 грн.

Розділ  6. «Цукровий діабет»

        Цукровий діабет є неінфекційною  епідемією 21 століття. Щороку в ОТГ
виявляється близько 15 нових випадків цукрового діабету , частка хворих на
цукровий діабет серед всіх жителів ОТГ близька до 4 % .  Разом з тим у
Німеччині  та Іспанії  – 10 % , Швеції 7 % , Франції – 6 % . За статистикою на
кожного виявленого хворого  є  3  незареєстрованих ,  які  і не здогадуються
про наявну хворобу. За статистикою частота цукрового діабету становить 1-2
% серед осіб , віком до 50 років , і понад 10 % серед осіб, старших 65 років.
Враховуючи, що цукровий діабет є причиною враження судин серця, нирок,
кінцівок,  очей і  викликає такі  ускладнення як інфаркти,  інсульти, сліпоту,
гангрену, ниркову недостатність, раннє виявлення та адекватне лікування є
вкрай актуальним.

Мета :

- Здійснення раннього виявлення цукрового діабету та його ускладнень;

- Забезпечення заходів, спрямованих на профілактику цукрового діабету 
2 типу;

- Профілактика інвалідизації та смертності від цукрового діабету та його
ускладнень ;

- Забезпечення хворих на цукровий діабет  таблетованими   цукрозни-
жуючими  препаратами  за Урядовою програмою «Доступні ліки».



Очікувальні результати:

- Охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет;

- Раннє виявлення цукрового діабету шляхом визначення рівня  глюкози
крові кожному пацієнту з групи ризику  щорічно;

- Забезпечення  хворих  на  цукровий  діабет  ІІ  типу  таблетованими
цукрознижуючими препаратами на пільгових умовах;

- Зниження рівня смертності  внаслідок ускладнень на цукровий діабет.
Кількісні показники:

- Охоплення  хворих  диспансерної  групи  та  хворих  з  підозрою  на
цукровий  діабет  обстеженням  на  глюкозу  в  крові  в  100%  випадків
щорічно;

- Охоплення  дітей  відповідних  вікових  груп  обстеженням  на  глюкозу
крові при профоглядах щорічно у 100% випадків;

- Забезпечення  хворих  на  цукровий  діабет  ІІ  типу  таблетованими
препаратами в рамках Урядової програми «Доступні ліки».

Якісні показники:
- Охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет – 100%

- Зниження рівня смертності  від ускладнень цукрового діабету 

- Щорічне виявлення хворих на ЦД – не менше 34 випадки на 10 000
населення 

Заходи щодо реалізації розділу 6 : «Цукровий діабет»
№ п/
п

захід Термін Виконавець Фінансуванн
я 

1 Придбання тест – смужок
до глюкометрів для

профілактичного
обстеження населення

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

2 Придбання хімреактивів
для лабораторного

обстеження хворих та осіб
з підозрою на цукровий

діабет

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела

3 Забезпечення  хворих на
цукровий діабет ІІ типу

таблетованими
цукрознижуючими ліками

на  умовах реімбурсації

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші джерела
державний
бюджет



згідно до Урядової
програми «Доступні ліки»

(придбання бланків
рецептів)

4 Здійснення санітарно –
освітньої роботи щодо

попередження  та
раннього виявлення
цукрового діабету.

Функціонування школи
цукрового діабету,

друкування в місцевій
газеті статей про цукровий

діабет.

2019 – 2021
роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

Не потребує

Розділ  7.  «Онкологія»
Загальні положення:

Злоякісні  новоутворення  є  однією  з  найнебезпечніших  медико  –
біологічних і соціально – економічних проблем. 

Щороку  в  ОТГ  виявляється  більше  10-15  первинних  випадків
онкологічних захворювань,  деякі  із  них  виявляються  на  4  стадії  розвитку
хвороби.

Протягом життя кожен 3-й чоловік та кожна 5 жінка може захворіти на
рак.  Рак  за  причиною  смерті  поступається  лише  серцево  –  судинними
захворюванням,  причому  кожен  3-й  померлий  від  раку  –  особи
працездатного віку.

Разом з тим є велика кількість хвороб, так званих передраків,  своєчасне
виявлення і лікування яких, може значно знизити і попередити онкохвороби.
А цитологічний скринінг у жінок може звести до мінімуму виникнення раку
шийки матки.  

Мета :
Здійснення заходів з профілактики та раннього виявлення онкологічних

та  передракових  захворювань  ,  зменшення  кількості  інвалідів  внаслідок
захворювань  на  рак   та  продовження  і  поліпшення  якості   життя
онкологічних хворих.

Очікувані результати:
- Залучення до онкопрофоглядів максимальної кількості пацієнтів.

- Охоплення  жінок,  віком  від  18  років  до  65  років,  цитологічним
скринінгом 1 раз в 3 роки та жінок з групи ризику щорічно

- Виявлення передракової патології та її своєчасне лікування

- Максимальне виявлення онкохвороб зовнішньої  локалізації  в  І  та  іІІ
стадії



- Зниження кількості занедбаних випадків онкопатології

- Забезпечення якості медичних онкопрофоглядів.

Кількісні показники:
- Охоплення онкопрофоглядами працюючого населення – 100% щорічно

- Охоплення  онкопрофоглядами  неорганізованого  населення  –  70%
щорічно

- Охоплення жінок, віком – 18-65 років цитологічним скринінгом – 95 %
 (1 раз в 3 роки)

- Охоплення  цитологічним  скринінгом  жінок  з  гінекологічною
патологією щорічно – 100%

Якісні показники:
- Виявлення  онкозахворювань зовнішньої  локалізації  в  І  та  ІІ  стадії  в

95% випадків
- Охоплення диспансерним наглядом хворих передраковою патологією –

100%
- Забезпечення онкохворих знеболювальними препаратами на пільгових

умовах – 100%
Заходи з виконання розділу 7  « Онкологія»

№
п/п

Захід Термін Виконавець Фінансу-
вання

1 Придбання наборів одноразового
використання для проведення

цитологічного скринінгу (1000 шт.
щорічно)

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

2 Придбання розхідних матеріалів
для цитологічного скринінгу

(скельця, мед рукавиці)

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

3 Забезпечення виїзду лікаря-
гінеколога в населені пункти ОТГ

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

4 Організувати роботу та
забезпечити  утримання жіночого

оглядового кабінету в КНП
ЦПМСД ЧСР для здійснення

профілактичних  оглядів жінок з
метою раннього виявлення та

попередження онкозахворювань і
проведення цитологічного

скринінгу раку шийки матки

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела



5 Проведення санітарно  –
освітньої роботи з профілактики

та раннього виявлення
передракових та онкологічних

захворювань з висвітленням даної
теми в місцевій газеті

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

6 Забезпечення онкохворих
знеболювальними препаратами  на

пільгових умовах (постанови
КМУ №1303 та № 180)

2019 –
2021 роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

Розділ 8 . « Лікування пільгових категорій населення» 

Загальні положення:
Постанова  КМУ  від  17.08.1998  №  1303   «Про  впорядкування

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів
у  разі  амбулаторного  лікування  окремих  груп  населення  та  за  певними
категоріями  захворювань»  та  наказ  МОЗУ  від  20.04.2014  р.  №241  «  Про
організацію забезпечення інвалідів і дітей – інвалідів технічними та іншими
засобами»,  передбачають  пільгове  лікування  визначених категорій  хворих.
Разом з  тим  Постанова КМУ від  17.03.2017 року «Про внесення змін та
визнання такими , що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України»   регламентує  перелік  ліків,  дозволених  для   закупівлі  за  кошти
місцевого бюджету в разі амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань.

Мета підпрограми:
Забезпечити  визначену  категорію  хворих  лікуванням  на  пільгових

умовах  максимально від можливостей місцевого бюджету.

Очікувані результати: 
Максимальне  забезпечення  хворих  визначеної  категорії  пільговим

лікуванням (реімбурсація , безкоштовним та з 50% знижкою)

Кількісні показники:
- Охоплення  пільговим  лікуванням  та  реімбурсацією   всіх  хворих

визначеної категорії
Заходи з виконання розділу 8 «Лікування пільгових

категорій»

№
п/п

захід Термін Виконавець Фінансу-
вання 

1 Виділення коштів на забезпечення
визначених категорій хворих (Постанова

2019 –
2021

КНП
ЦПМСД

інші
джерела



КМУ від 17.08.1998 № 1303  «Про
впорядкування безоплатного та

пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за

певними категоріями захворювань» ,
наказ МОЗУ від 20.04.2014 р. №241 «

Про організацію забезпечення інвалідів і
дітей – інвалідів технічними та іншими

засобами»)  та Постанови КМУ від
17.03.2017 року «Про внесення змін та

визнання такими , що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів

України»  із  місцевого бюджету 

роки ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

2 Виділення коштів, як допомогу, на
лікування хворої з орфанним

захворюванням 

2019-
2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела

Розділ 9 .  «Місцеві стимули»

Загальні положення:
Перед лікарями та медсестрами стоять важливі та серйозні завдання з

надання якісної, своєчасної  первинної медико-санітарної допомоги. З жовтня
2018  року  розпочали   укладання  декларацій  між  сімейним  лікарем  та
пацієнтом.  Зміна фінансових механізмів  потребує кропіткої  та  напруженої
праці лікарів та медсестер. Впровадження медичної інформаційної системи в
закладі  передбачає  додаткові  зусилля  з  боку  медпрацівників  первинної
ланки. 

Мета підпрограми:
Метою  підпрограми  є  створення  для  лікарів  сприятливих  умов  для

роботи та проживання,  матеріальне стимулювання праці працівників центру
ПМСД за  якісно  виконану роботу,  досягнення  затверджених  нормативних
показників.

Очікуванні результати:
Створення   для   медпрацівників   належних  умов  для  роботи,

проживання,  мотивації   до  якісного  виконання   службових  обов’язків  ,
наближення  первинної  медико-санітарної  допомоги до  населення   ОТГ ,
ріст  питомої ваги  звернень за медичною допомогою до сімейних лікарів та
пацієнтів , які розпочали і закінчили лікування  на первинному рівні до 

80 % , забезпечення  росту  задоволеності пацієнтів якістю первинної
медико-санітарної допомоги .



Якісні показники:
- Забезпечення нормативного навантаження лікаря ЗПСМ  ( до 2000 

пацієнтів)
- Ріст задоволеності пацієнтів наданою медичною допомогою на  20 

відсотків
- Досягнення  затверджених нормативних  якісних і кількісних 

показників роботи первинної  ланки     

Заходи з виконання розділу 9 : «Місцеві стимули»

№ п/
п

Захід Термін Виконавец
ь 

Фінансу-
вання 

1 Відбір кандидатур та направлення
на навчання осіб, які зобов’язуються
після закінчення вузу відпрацювати
визначений термін в Чупахівській

амбулаторії ЗПСМ (на підставі
укладання договорів між КНП

ЦПМСД ЧСР, студентом та вузом
робота на перспективу)

2019-2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела

2 Оплата навчання студентів у вузі (в
разі укладання договору)

2019-2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела

3 Забезпечення службовим житлом
сімейних лікарів в наявних

приміщеннях або придбання
службового житла (за потреби)

2019 –
2021 роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела
позабюдж

етні кошти

4 Оплата комунальних послуг
молодим сімейним лікарям (за

потреби)

2019-2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела
позабюдж

етні кошти

5 Встановлення 50% надбавки на
перший рік роботи молодим

сімейним лікарям  (за потреби)

2019-2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська

інші
джерела
позабюдж

етні кошти



селищна
рада

6 Надання пільгового кредиту лікарям
ЗП – СЛ для придбання або
побудови житла, придбання
будматеріалів (за потреби)

2019 -2021
роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

Не
потребує 

7 Надання за бажанням лікаря ЗП –
СЛ земельної ділянки для побудови

житла або ведення домашнього
господарства

2019 –
2021 роки 

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

Не
потребує

8 Матеріальне стимулювання
працівників КНП ЦПМСД ЧСР за

результатами виконання
затверджених якісних та кількісних

показників роботи, добросовісне
виконання службових обов’язків ,

особистий вклад в  підвищення
якості надання  первинної медико-

санітарної допомоги

2019 –
2021 роки

КНП
ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна
рада

інші
джерела

Розділ 10.  «Лабораторні дослідження»

З липня 2018 року впроваджено надання первинної медичної допомоги
на нових засадах. КНП ЦПМСД ЧСР, після перетворення.  отримав ліцензію
на провадження медичної  практики та  готується  до  укладання  договору  з
НСЗУ  за програмою медичних гарантій .  Згідно укладеного договору  на
первинній ланці за направленням сімейного лікаря безоплатно для пацієнта
за кошти від НСЗУ  виконуються наступні лабораторні аналізи : загальний
аналіз  крові  з  лейкоцитарною формулою ,  загальний  аналіз  сечі,  глюкоза
крові,  загальний  холестерин,  швидкі  тести  на  вагітність  ,  тропонін  ,  ВІЛ,
вірусні гепатити . Для покращення роботи лабораторії,  є потреба придбати
аналізатори.

                                               Мета :
Забезпечити якісне лабораторне обстеження жителів ОТГ.

 
Завдання :

- Забезпечення   якісного  та  безкоштовного  лабораторного  обстеження
жителів ОТГ

Очікуванні результати:
                                        Кількісні показники: 



- Охоплення  пацієнтів  необхідним  лабораторним  обстеженням  за
направленням сімейного лікаря 

-

                                            Якісні показники: 
- Забезпечення  доступності  для  населення  ОТГ  до  лабораторного

обстеження 

Заходи щодо реалізації розділу 10 «Лабораторні дослідження»
 

№ п/
п

Заходи Термін Виконавець Джерело
фінан-

сування
1 Організувати роботу та утримання

лабораторії  в ЦПМСД
2019 – 2021

роки
КНП

ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна

рада

інші
джерела

2 Забезпечити повноцінну роботу
клінічної лабораторії  (придбання

хімреактивів , розхідних
матеріалів, медичних приладів та
засобів , повірки медобладнання ,

поточних  видатків)

2019 -2021
роки

КНП
ЦПМСД

ЧСР,
Чупахівська

селищна
рада

інші
джерела

                 
Розділ 11  .  «Сільська медицина»

На підставі Закону України «Про  державні фінансові гарантії  медичного
обслуговування населення»  , Закону України «Про підвищення доступності та
якості медичного обслуговування у сільській місцевості» ,розпорядження КМУ
від  30.11.16  №1013-р  «Про  схвалення  Концепції  реформування  фінансування
системи охорони  здоров’я»  ,  наказів  МОЗУ  від  06.02.2018  р  № 178/24  «Про
затвердження   Порядку  формування  спроможних  мереж  надання  первинної
медичної допомоги»  та від 21.03.18 №348/31800 «Про затвердження Порядку
надання первинної медичної допомоги» фельдшерські  пункти  села Духовниче
та Новопостроєного  не підлягають під  затвердження як місця нерегулярного
надання  первинної  медичної  допомоги.  А   ФАПи  та  ФП  сіл  Оленинське,
Грінченкове,  Лантратівка    можуть  бути  використаними  для  надання
нерегулярної  медичної  допомоги  (  2  дні  на  тиждень).  Але  ,  враховуючи
віддаленість  села  Новопостроєне  від  центральної  садиби,  труднощі  з
транспортним сполученням  сіл , проживанням в селах переважної кількості осіб
похилого  віку  ,які  потребують  щоденної  медичної  допомоги  як  на  базі
медичного  закладу  так  і  вдома  ,  в  т.ч.  паліативної  медичної  допомоги,



функціонування  фельдшерсько-акушерських пунктів та фельдшерських пунктів
( пунктів здоров’я)  постійного базування є конче необхідними.

Мета :
- Забезпечити доступність та безперервність надання якісної 

первинної медичної допомоги сільському населенню

Завдання :

- Допомога в утриманні за рахунок додаткових коштів 
місцевого бюджету ФАПів та ФП сіл громади.

Очікуванні результати:

Кількісні показники:
 
- Забезпечення  доступності та  безперервності первинної 

медичної допомоги сільському населенню    протягом 
робочого тижня  в робочий час                  

  
Якісні показники:

Забезпечення  обслуговування всіх звернень за медичною допомогою
на ФАПи  та  ФП ,  викликів  додому (за  потреби)  ,  стаціонарів  вдома  та
профілактичної роботи серед сільських жителів в сел. Громади.

Заходи щодо реалізації розділу  
11.  «Сільська медицина»

 
№

п/п
Заходи Термін Виконавець Джерело

фінансуван
ня

1 Забезпечити надання долікарської
медичної допомоги та допомагати

в утриманні  ФАПів  та ФП  сіл
громади.

2019 –
2021 роки

КНП  ЦПМСД
ЧСР,
Чупахівська
селищна рада

інші
джерела

                                Розділ 12  .  «Стоматологія»
1.Загальна частина.

Завданням  охорони  здоров’я,  відповідно  до  основних  напрямків  її
розвитку  є  поліпшення   здоров’я  населення,  збереження  рівного  й
справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості, в
тому числі і стоматологічних.



Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан
загального  здоров’я  впродовж  усіх  періодів  життя  людини,  спричиняючи
соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-
економічного розвитку країни.

Аналіз  сучасного  стану  та  перспективного  розвитку  стоматологічної
галузі  в  громаді  свідчить  про необхідність:  удосконалення  та  покращання
фінансування стоматологічної допомоги населенню громади  та розроблення
належної  нормативно-правової  бази,  що  регламентує  можливість  надання
необхідної  стоматологічної  допомоги  і  забезпечення  її  багатоканального
фінансування;  забезпечення  належного  рівня  стоматологічної  допомоги
населенню у сільській місцевості та стоматологічної допомоги дітям, з метою
зменшення  кількості  ускладнень  та  загальних  соматичних  захворювань;
проведення роботи по дотриманню надання повного обсягу стоматологічної
допомоги  населенню  громади,  передбаченої  у  фахових  стандартах  та
покращання первинної профілактики.

Стоматологічна  допомога  населенню  Чупахівської   об’єднаної
територіальної   громади   надається   в  стоматологічному  кабінеті,  який
функціонує в Чупахівській АЗПСМ.

При наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги в комунальному
некомерційному   підприємстві  «Центр  первинної  медичної  допомоги»
впроваджені сучасні технології лікування.

       У зв’язку  з  проведенням медичної  реформи ,  стоматологічна
допомога   сільському  населенню  потребує  підтримки  та  додаткового
фінансування   Оскільки  стоматологічна допомога  населенню не входить до
гарантованого  державою  пакету  первинної  медичної  допомоги   і  не
фінансується за рахунок державних коштів , оплата роботи стоматологічного
кабінету та праці медперсоналу має бути забезпечена за рахунок додаткових
коштів місцевого бюджету. 

2. Мета Програми

Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності шляхом
удосконалення  надання  стоматологічної  допомоги  та  впровадження
первинної  і  вторинної  профілактики  стоматологічних  захворювань,
створення  умов  для  впровадження  в  практику  роботи  стоматологічної
служби нових методичних та організаційних технологій, які в подальшому
дозволять  знизити  реальну  потребу  населення  в  лікувальних   послугах,
підвищити якість стоматологічних послуг населенню громади. Наблизити  та
впровадити  доступність  послуг  з   стоматології   населенню   Чупахівської
об’єднаної   територіальної  громади   за  місцем  проживання  ,  так   як
територіальна громада  значно віддалена від  районного   центру де надається
стоматологічна допомога. 

3. Основні завдання Програми.
Основними  завданнями  Програми є :



          -   широке впровадження заходів первинної та вторинної профілактики,
зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення;

- підвищення  рівня  стоматологічного  здоров'я  населення
Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади,  збільшення
доступності  та  наближення  стоматологічної  допомоги населенню
громади за місцем їх проживання;

- покращення якості стоматологічних послуг;
- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики

найбільш поширених стоматологічних захворювань;
- зниження  частоти  повторних  звернень  за  стоматологічною

допомогою;
- створення  сучасної  матеріально-технічної  бази  стоматологічних

закладів;
-  приведення  матеріально  технічного  оснащення  стоматологічного

кабінету до нормативних вимог.
                              
                              4. Фінансове забезпечення.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених
в  Чупахівській   селищній  раді  на  охорону  здоров′я,  за  рішеннями  сесії
селищної   ради  щодо  виділення  та  спрямування  коштів  на  виконання
вказаної  програми,  а  також з інших джерел фінансування,  не заборонених
законодавством.

5. Очікувані результати Програми.

Програма направлена на вирішення проблем галузевого характеру.
Передбачається,  що  виконання  Програми  сприятиме  значному

підвищенню  ефективності  та  якості  надання  стоматологічної  допомоги
хворим Чупахівської   об’єднаної територіальної громади , а також значно
впливатиме на:

- зниження  розповсюдженості  стоматологічних  захворювань  серед
населення;

- збільшення доступності та наближення  стоматологічної допомоги
населенню громади за місцем їх проживання;

- покращення якості стоматологічних послуг;
- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики

найбільш поширених стоматологічних захворювань;
- зниження  частоти  повторних  звернень  за  стоматологічною

допомогою;
- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічного 

кабінету та приведення матеріально технічного оснащення 
стоматологічного  кабінету до нормативних вимог.



Заходи щодо реалізації розділу  12   «Стоматологія» .
 

№ п/
п

Заходи Термін Виконавець Джерело
фінансу-

вання
1 Забезпечити функціонування та

утримання стоматологічного
кабінету   з метою надання
безоплатної терапевтичної

стоматологічної допомоги жителям
Чупахівської  ОТГ

2019 –
2021
роки

КНП ЦПМСД
ЧСР,

Чупахівська
селищна рада

місцевий
бюджет

Секретар селищної ради                                 М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка  

 Про затвердження  «Програми 
забезпечення медичною стоматологічною 
допомогою населення  Чупахівської 
об’єднаної територіальної громади » 

Відповідно до пункту 22 ч.1 ст. 26, ст. 32 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до наказу МОЗ України № 504 від
19.03.2018  року  «Про  затвердження  порядку  надання  первинної  медичної
допомоги»  селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Затвердити  Програму забезпечення  медичною  стоматологічною
допомогою   населення  Чупахівської  об’єднаної   територіальної  громади
комунальним  некомерційним   підприємством «Центр первинної  медико–
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  на  2018-2020 роки (далі -
Програма) згідно додатку.
       2.  Відділу фінансів  Чупахівської  селищної   ради при формуванні
бюджету на відповідні роки розглядати можливість фінансування Програми.
       3. Контроль за виконанням Програми покласти на Постійну комісію з
питань   молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,   освіти,   науки   і  культури,
Постійну  комісію   з  планування   та  фінансів  ,  бюджету,  соціально  –
економічного  розвитку та інвестицій.

Селищний  голова О. В. Кужель 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на розробку
документації із землеустрою
СФГ «Відродження»

Відповідно до ст. 12, ст. 22 Земельного кодексу України,  п. 34 ч. 1 ст.
26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону
України «Про землеустрій»,  на підставі  заяви голови СФГ «Відродження»
Білковського Бориса Миколайовича,  керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати  голові  СФГ  «Відродження»  Білковському  Борису
Миколайовичу,  який  проживає  за  адресою  вул.  Лебединська,  59  с.
Лантратівка  Охтирського  району  Сумської  області,  дозвіл  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  під
нежитловими будівлями ( будівля корівника № 1, будівля корівника №2), що
розташовані за адресою: вул. Тавричанська, 22б та вул. Тавричанська, 22в с.
Лантратівка,  Охтирського  району  Сумської  області  орієнтовною  площею
2,5000 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код
КВЦПЗ  –  01.01)  категорія  земель  -  землі  сільськогосподарського
призначення.

Селищний голова О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність
гр.Демещенко Любові Федорівні

                   Відповідно до ст.12, ст. 116 Земельного Кодексу України,
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  31.01.2018  року  №  60-р
«Питання передачі  земельних ділянок сільськогосподарського  призначення
державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних  територіальних
громад»,  розглянувши  заяву  гр.  Демещенка  Віктора  Михайловича  -
представника  Демещенко  Любові  Федорівни,  за  нотаріально  посвідченою
довіреністю (додається), селищна рада ВИРІШИЛА:

                 1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у
Сумській  області  на  надання  дозволу  на  розробку  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної частки (паю) в
натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  яка  розташована  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  за  межами  населеного  пункту  смт
Чупахівка, у власність гр. Демещенко Любові Федорівні.

      Селищний голова                                 О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

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

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року 
№  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  заяви  громадян,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

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

1.1.  Боровенському  Івану  Павловичу,  який  зареєстрований  за  адресою:
вул.  Воздвиженська,   14,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною площею 1,8400 га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
     1.2.  Ткаченку  Володимиру  Олександровичу,  який  зареєстрований  за
адресою:  вул.  Слобожанська,   8,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,
Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,9200 га, для
ведення особистого селянського господарства ( код КВЦПЗ 01.03) із земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    1.3.  Рудаковій  Лідії  Анатоліївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Лебединська,  9, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну ділянку  орієнтовною площею 0,9200 га,  для  ведення  особистого



селянського  господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    1.4.  Загребельній  Ніні  Георгіївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Покровська,  13, смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну ділянку  орієнтовною площею 0,9200 га,  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    1.5. Вакуленко Світлані Вікторівні, який зареєстрована за адресою: вул.
Шевченка,   45,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку  орієнтовною площею 0,9200 га,  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
   1.6. Таран Наталії Юріївні, який зареєстрований за адресою: вул. Садова, 4,
смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  1,4000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
   1.7. Долгому Владиславу Станіславовичу, який зареєстрований за адресою:
вул.  Пушкіна,  12,  м.  Охтирка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
   1.8. Лапіній Раїсі Олександрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Миру,
с. Нопостроєне, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,4000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
   1.9. Єременко Олена Іванівна, яка зареєстрована за адресою: вул. Шкільна,
28  с.  Нопостроєне  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,4400 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
   1.10. Заікіну Олександру Яковичу, який зареєстрований за адресою: 
с. Нопостроєне, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,4100  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.



    1.11.  Пасльону Ігору Івановичу,  який зареєстрований за  адресою:  вул.
Шкільна,  30,  с.  Нопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    1.12.  Пасльон  Таліні   Миколаївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Шкільна,  30,  с.  Нопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,5000 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    1.13.  Невдачину  Олександру  Олександровичу,  який  зареєстрований  за
адресою:  вул.  Миру,  9,  с.  Нопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської
області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
   1.14.  Ільченко  Вікторії  Валеріївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Некрасова,  8,  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну  ділянку  орієнтовною площею  1,80  га  для  ведення    особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.
   1.15. Пасльону Володимиру Івановичу, який зареєстрований за адресою:  с.
Новопостроєне, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,42  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
    1.16.  Пасльон Тетяні Олександрівні,  яка зареєстрована за адресою:  с.
Новопостроєне, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,60  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
    1.17.   Лапіну  Олександру  Миколайовичу,  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: вул. Горького,6, с. Новопостроєне, на земельну
ділянку  орієнтовною  площею  до  2,000  га  для  ведення    особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

Селищний голова О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження  документації  
із землеустрою
гр. Протопоповій Лідії Іванівні

    Відповідно  до  ст.  12,  ст.  81,  ст.  118,  ст.  121,  ст.  125    Земельного
кодексу  України,  ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" на підставі заяви гр. Протопопової Лідії Іванівни та документації із
землеустрою,  керуючись  ч.  1  ст.  59  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні"селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр. Протопоповій Лідії Іванівні для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Новопостроєне  Охтирського
району  Сумської  області  площею  –  0,5200  га  (земельні  угіддя  –  рілля)
кадастровий номер 5920385400:04:001:5114.

 2.  Передати  гр.  Протопоповій  Лідії  Іванівні    у  приватну  власність
земельну  ділянку   площею  0,5200  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:04:001: 5114 для ведення особистого селянського господарства в
с. Новопостроєне Охтирського району Сумської області.

3. Гр. Протопоповій Лідії Іванівні право власності на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                  О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про передачу земельної ділянки
комунальної власності в оренду
ТОВ «Жасмін»

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

1. Надати ТОВ «Жасмін» в оренду земельну ділянку площею 4,0904 га
строком на 7 (сім) років, ( кадастровий номер 5920385400:01:001:5533 )
із  земель сільськогосподарського призначення комунальної  власності
для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території
Лантратівського старостату Чупахівської селищної ради.

2.  Встановити розмір річної орендної плати в розмірі 4% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

3. Попередити  зазначену  у  цьому  рішенні  особу,  що  право  оренди
земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав.

4. Директору ТОВ «Жасмін» укласти договір оренди земельної ділянки з
Чупахівською  селищною  радою  та  провести  реєстрацію  договору
оренди протягом місяця з дня прийняття рішення.

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

Селищний голова                                  О.В.Кужель



   ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

смт Чупахівка  
Охтирський район, Сумська область         _________________________

Орендодавець – Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області, в
особі селищного голови Кужеля Олександра Володимировича, який діє на підставі Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Земельного  кодексу  України,
Податкового  кодексу  України,  Законів  України  "Про  оренду  землі",  з  однієї  боку  та
Орендар – ТОВ «Жасмін»,
в  особі  директора  Єременка  Івана  Миколайовича,  що  діє  на  підставі  Статуту  ТОВ
«Жасмін»      з другого, уклали цей договір про нижченаведене: 

Предмет договору
1.  Орендодавець  надає,  а  Орендар  приймає  в  строкове  платне  користування

земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (категорія -
землі сільськогосподарського призначення  , угіддя - землі під сільськогосподарськими та  
іншими  господарськими  будівлями  і  дворами)  , з  кадастровим  номером
5920385400:01:001:5533,  яка знаходиться  в с. Лантратівка,  Охтирський район, Сумська
область.

Об′єкт оренди 
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею  4,0904 га  ,   категорія -

землі сільськогосподарського призначення  , угіддя - землі під сільськогосподарськими та   
(якісні  характеристики  земель  окремих  категорій  за  їхнім  складом  та  видами  угідь-рілля,сіножаті,пасовища,багатор.  насадження

іншими господарськими будівлями і дворами).
тощо)

3. На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна, які належать орендарю
на праві оренди – господарські будівлі, а також інші об’єкти інфраструктури відсутні  .        

(перелік, характеристика і стан будинків, споруд та інших об′єктів)
 (перелік, характеристика та стан лінійних споруд, інших об′єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим

покриттям)

4. Земельна ділянка передається в оренду разом              --                          
(перелік, характеристика та стан будинків, споруд та інших об

′єктів)

5.  Нормативна  грошова  оцінка  земельної  ділянки  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5533 на дату укладення договору становить – 87891,00 грн.(вісімдесят
сім тисяч вісімсот дев’яносто одна тисяча грн. 00 копійок).

       (кадастровий номер земельної ділянки)

6.  Земельна  ділянка,  яка  передається  в  оренду,  має  такі  недоліки,  що  можуть
перешкоджати її ефективному використанню      не виявлено.      

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини, не
встановлено.

Строк дії договору

8. Договір укладено на 7 років. Після закінчення строку дії договору Орендар має 
переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше
ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про 
намір продовжити його дію.

Орендна плата 
9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у розмірі  4 % від нормативної
грошової оцінки, що становить  3515,64 грн на рік.

(розмір орендної плати: грошової-у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні
ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або



розміру земельного податку; натуральної-перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники
продукції, місце, умови, порядок, строк поставки;відробіткової - види, обсяги, строки)

10.  Обчислення  розміру  орендної  плати  на  земельні  ділянки  державної  або
комунальної  власності  здійснюється  з  урахуванням  їх  цільового  призначення  та
коефіцієнтів  індексації,  визначених  законодавством,  за  затвердженими  Кабінетом
Міністрів  України  формами,  що  заповнюються   під  час  укладання  або  зміни  умов
договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься Орендарем щомісяця протягом 30 календарних днів,
що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі 1/12
частини  річної  орендної  плати, від  визначеної  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється Орендарем
самостійно з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного законодавством. 

12. Розмір орендної плати переглядається             щороку              
               (періодичність

у разі:
зміни умов господарювання, передбачених цим договором;
зміни граничних  розмірів річної орендної плати, визначених Податковим кодексом

України,  підвищення  цін  і  тарифів,  зміни  коефіцієнтів  індексації,  визначених
законодавством;

погіршення  стану  орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини  орендаря,  що
підтверджено документами;

зміни нормативної  грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної
власності;

в інших випадках передбачених законом.
13.  Зміна  отримувача  орендної  плати  та  його  банківських  реквізитів  може

здійснюватися Орендодавцем в односторонньому порядку і не потребує внесення змін до
цього Договору.  Орендар бере на себе обов’язок уточнення зміни отримувача орендної
плати та його банківських реквізитів.

14.У  разі  невнесення  орендної  плати  у  строки,  визначені  цим  договором  у  10-

денний  строк  сплачується  штраф  у  розмірі  100  відсотків  річної  орендної  плати,

встановленої цим договором; стягується пеня у розмірі 100 відсотків несплаченої суми за

кожний день прострочення.
15. У разі  розірвання цього  Договору з  ініціативи  Орендаря, Орендодавець має

право на отримання орендної плати за один рік з моменту розірвання Договору. 

Умови використання земельної ділянки

16.  Земельна  ділянка  передається  в  оренду  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва. 

17. Цільове призначення земельної ділянки: А.01.01.
18. Умови збереження стану об’єкта оренди:
- на  земельній  ділянці  не  дозволяється  діяльність,  не  пов’язана  з  цільовим

призначенням  земельної  ділянки.  Зміна  цільового  призначення  земельної  ділянки
можлива  лише  в  разі  прийняття  селищною  радою  рішення  про  затвердження  проекту
відведення  земельної  ділянки  у  зв’язку  зі  зміною  цільового  призначення  земельної
ділянки та внесення відповідних змін до Договору. Роботи по розробці проекту відведення
сплачує Орендар;

– Орендар зобов’язується дотримуватись вимог чинного законодавства, екологічної
безпеки землекористування; 



- при здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару ґрунту,
Орендар зобов’язаний здійснювати знімання, складування, зберігання поверхневого шару
ґрунту.

Умови повернення земельної ділянки

19.  Після  припинення  дії  договору  Орендар  повертає   Орендодавцеві  земельну
ділянку в стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець  у  разі  погіршення  корисних  властивостей  орендованої  земельної
ділянки,  пов’язаних із  зміною її  стану,  має право на  відшкодування збитків  у розмірі,
визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування
збитків, спір розв’язується в судовому порядку.

У  разі  погіршення  якості  грунтового  покриву  та  інших  корисних  властивостей
орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у
непридатний для використання  за  цільовим призначенням  стан  збитки,  що підлягають
відшкодуванню,  визначаються  відповідно  до  Порядку  визначення  та  відшкодування
збитків  власникам  землі  та  землекористувачам,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 19 квітня 1993 р. №  284 (ЗП України, 1993 р. № 10, ст. 193). 

20.  Здійснені  Орендарем  без  згоди  Орендодавця  витрати  на  поліпшення
орендованої  земельної  ділянки,  які  неможливо  відокремити  без  заподіяння  шкоди  цій
ділянці, не підлягають відшкодуванню.

21.  Поліпшення  стану  земельної  ділянки,  проведені  Орендарем  за  письмовою
згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. 

22.  Орендар  має  право  на  відшкодування  збитків,  заподіяних  у  наслідок
невиконання Орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним

виконанням умов договору Орендодавцем,  а  також витрати,  які  Орендар  здійснив  або
повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи,  які  Орендар  міг  би  реально  отримати  в  разі  належного  виконання
Орендодавцем умов договору.

23.  Розмір  фактичних  витрат  Орендаря  визначається  на  підставі  документально
підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

24. На орендовану земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження) та інші
права  третіх  осіб  (зареєстроване 04.03.1997)  -  охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта
енергетичної системи, площею – 0,1391 га ( згідно закону «Правила охорони електричних
мереж» затверджених постановою КМУ від 04.03.1997 № 209) .
        25. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни
обмежень(обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
   

Інші права та обов'язки сторін

26. Права орендодавця. 
Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 
 використання земельної ділянки відповідно до мети її використання та за цільовим

призначенням, що визначені цим Договором; 
дотримання  екологічної  безпеки  землекористування  та  збереження  родючості

ґрунтів,  додержання державних стандартів,  норм і правил, у тому числі місцевих правил
забудови та благоустрою;



дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної
охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій,
які особливо охороняються; 

вільного  доступу  до  переданої  в  оренду  земельної  ділянки  для  контролю  за
додержанням Орендарем умов договору;

своєчасного внесення орендної плати. 
27. Обов’язки орендодавця: 
передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам Договору;
при  передачі  земельної  ділянки  в  оренду  забезпечувати,  відповідно  до  чинного

законодавства, реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки; 
не  вчиняти  дій,  які  б  перешкоджали  Орендарю користуватися  орендованою

земельною ділянкою.
28. Права орендаря: 
самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього Договору; 
має переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі

на  новий  строк  (поновлення  Договору)  за  тим  самим  цільовим  та  функціональним
використанням  земельної  ділянки,  за  яким  вона  надавалася,  при  умові  належного
виконання обов’язків за умовами Договору;

переважне право на купівлю земельної ділянки у разі її продажу;
    у разі наміру скористатися переважним правом на укладення договору на новий

строк, письмово  повідомити  про  це  Орендодавця  за  60  днів до  спливу  строку  цього
Договору, або повідомити про інший намір її використання, при цьому орендна плата за
землю вноситься по день фактичного використання земельної ділянки або до укладення
нового  Договору.  Закінчення  строку  дії  цього  Договору  не  звільняє  Орендаря  від
обов’язку сплати заборгованості по орендній платі в повному обсязі, у т.ч. з урахуванням
плати за період після спливу строку цього Договору; отримувати продукцію і доходи.

29.  Орендар зобов'язаний: 
протягом  5  (п`яти)  робочих  днів  надати  копію  цього  Договору  Головного  управління
Державної фіскальної служби у Сумській  області;
зареєструвати право оренди земельної ділянки в органі, що проводить державну реєстрацію
прав; 
приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації права оренди;
своєчасно вносити орендну плату за землю;
виконувати  встановлені  щодо  об'єкта  оренди  обмеження  (обтяження)  в  обсязі,
передбаченому чинним законодавством або умовами аукціону.

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди або його частини

30.  Ризик  випадкового  знищення  або  пошкодження  об’єкта  оренди  або  його
частини несе орендар.

Страхування об’єкта оренди
31. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період

дії цього договору.
32. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар, в разі необхідності.
33.  Сторони  домовляються  про  те,  що  у  разі  невиконання  свого  обов’язку

стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона
може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

34.  Зміна  умов  договору  здійснюється  у  письмовій  формі  за  взаємною  згодою
сторін.



У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому
порядку.

35. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який було укладено договір;
- придбання орендарем орендованої земельної ділянки у власність;
-  викуп  земельної  ділянки  для  суспільних  потреб  або  примусового  відчуження

земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності, у порядку встановленому з законом;
- ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
36. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
-  рішенням  суду  на  вимогу  однієї  із  сторін  у  наслідок  невиконання  другою

стороною  обов’язків,  передбачених  договором,  та  внаслідок  випадкового  знищення,
пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотне перешкоджає її використанню, а
також з інших підстав, визначених законом.

37.  Розірвання  договору  в  односторонньому  порядку  допускається.  Умовами
розірвання договору в односторонньому порядку є: систематичне (протягом 4-ох місяців)
несплата орендної плати.

38.  Перехід права  власності  на  орендовану земельну ділянку до другої  особи,  а
також  реорганізація  юридичної  особи-орендаря  –  не  є  підставою  для  зміни  умов  або
розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі  смерті  фізичної  особи -  орендаря,
засудження  або  обмеження  його  дієздатності  за  рішенням  суду  не  переходить  до
спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

39.  За  невиконання  або  неналежне  виконання  договору  сторони  несуть
відповідальність відповідно до закону та цього договору.

40.  Сторона,  що порушила зобов’язання  звільняється  від  відповідальності,  якщо
вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

41.  Цей договір  набирає  чинності  після підписання сторонами.  Цей
договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
один з яких знаходиться в Орендодавця, другий – в Орендаря. 
Реквізити сторін

                 

Орендодавець                                                                        Орендар

Чупахівська селищна рада                      ТОВ «Жасмін» в особі директора
в особі селищного голови                     Єременка Івана Миколайовича,
Кужель Олександра Володимировича,               
який діє на підставі Закону України       який діє на підставі Статуту підприємства
«Про місцеве самоврядування в               та на підставі державної реєстрації         
Україні», та рішення  13  сесії юридичної особи від 07.02.2005р.           
7 скликання Чупахівської селищної        № 1 630 120 0000 000097
 ради від 07.12.2018 р.



Місцезнаходження юридичної особи: Місцезнаходження юридичнособи: 
Сумська область, Охтирський район Сумська область, Охтирський районсмт 
Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53 с.Лантратівка, вул. Лебединська, 18-б
код за ЄДРПОУ  04390202 код за ЄДРПОУ 30409036

                         
      _____________  О.В.Кужель             ___________________ І.М.Єременко          
          Орендодавець                                                                                    Орендар
м.п м.п



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про надання громадянам-учасникам АТО 
дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення   особистого селянського господарства  

Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу 
України, ст.12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантій їх 
соціального захисту", ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  
громадян - учасників АТО, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у приватну власність:

1.1. Картузу Антону Олександровичу, який зареєстрований за адресою:
провул.  Штагера  ,3  кв.  66,  м.  Охтирка,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 1,9000 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.2. Невдачину Юрію Андрійовичу, який зареєстрований за адресою:
вул.  Полтавська,16,  с.Хухра,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
1,8500 га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.3. Комарицькому Костянтину Валерійовичу, який зареєстрований за
адресою: вул. Гусинська, 43, м. Охтирка, на земельну ділянку орієнтовною
площею 1,9000 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
        1.4. Майбороді Дмитру Юрійовичу ,  який  зареєстрований  за  адресою:
вул. Батюка 9, кв. 41, м. Охтирка, на земельну ділянку орієнтовною площею
1,9000 га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 
01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
                

Селищний голова                                              О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 
07.12.2018 р.
смт. Чупахівка

Про затвердження документації
із землеустрою

Відповідно до ст. 12, ст.122, ст.125 Земельного кодексу України,  п. 34
ч.  1  ст.  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
підпункту  «б»  пункту  3  Прикінцевих  положень  Закону  України  «Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  розмежування
земель державної та комунальної власності», на підставі заяви голови СФГ
«Відродження»  Білковського  Б.М.  та  документації  із  землеустрою,
керуючись  ч.  1  ст.  59  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
СФГ  «Відроження»  в  оренду  площею  0,0466  га  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності розташованої за
адресою:  вул.  Лебединська,  18  ж   с.  Лантратівка  Охтирського  району
Сумської області кадастровий номер – 5920385400:02:001:5213.

2. Провести  державну  реєстрацію  права  комунальної  власності  на
земельну ділянку  площею 0,0466 га,  цільове призначення  -   для ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  кадастровий  номер:
5920385400:02:001:5213  відповідно  до  Закону  України  «Про   державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
   3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

                Селищний голова О.В.Кужель



                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
  
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Лондар Євгенію Володимировичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Лондар Євгенія
Володимировича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Лондар
Євгенію  Володимировичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  провул.
Лебединський,  36,  м.  Охтирка,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,7000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова              О.В. Кужель

                                                        



     
                                      
          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Макаровій Світлані Миколаївні                        

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Макарової
Світлани Миколаївни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Макаровій
Світлані Миколаївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Гоголя, 35, 
с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  1,5000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
                    2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
розробити згідно вимог чинного законодавства та подати на затвердження
селищної ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Шаповаловій Ніні Федорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Шаповалової
Ніни  Федорівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Шаповаловій
Ніні Федорівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Будильська, 11, 
с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,8500  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель

                                                                       



                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання громадянам дозволу 
на  розробку документації із
землеустрою Демиденко Валентині 
Василівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Демиденко
Валентини Василівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність  Демиденко
Валентині Василівні,  яка зареєстрована за адресою: вул. Снайперська,  19а,
смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  1,5400  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Рахмаілу Олександру Михайловичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Рахмаіла
Олександра Михайловича, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Рахмаілу
Олександру Михайловичу, який зареєстрований за адресою: вул. Садова, 5,
смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                         
                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Боровенському Юрію Павловичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Боровенського
Юрія  Павловича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність
Боровенському  Юрію  Павловичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.
Садова, 4, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну
ділянку орієнтовною площею 1,8500 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова     О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Радіоненко Людмилі Миколаївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Радіоненко
Людмили Миколаївни, керуючись ч.1 ст.  59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

        1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну  власність  Радіоненко
Людмилі  Миколаївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Лугова,  5,  смт
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова             О.В. Кужель



                                                                 

                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Семегук Володимиру Миколайовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Семегука
Володимира  Миколайовича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Семегук
Володимир  Миколайович,  який  зареєстрований  за  адресою:  провул.
Шкільний,  14,  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну  ділянку  орієнтовною площею  1,54  га  для  ведення    особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського призначення за межами смт. Чупахівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                 О.В. Кужель



                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Каращук Галині Іванівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Каращук
Галини  Іванівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Каращук
Галині  Іванівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Пушкіна,  4,  с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова      О.В. Кужель



                                                                       

                   
                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Горбатенку Олександру  Володимировичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши заяву   Горбатенка
Олександра  Володимировича,  керуючись ч.1  ст.  59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності  у  приватну власність Горбатенку
Олександру   Володимировичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.
Паркова,38  кв.9,  м.Охтирка,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,8500  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова        О.В. Кужель



                                                                       
                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Кузьменко Аллі Григорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Кузьменко
Алли  Григорівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Кузьменко
Аллі  Григорівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Прогонна,  17,  с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  1,7000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                         
                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Рижкову Володимиру Григоровичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Рижкова
Володимира Григоровича, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Рижкову
Володимиру Григоровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Бережного,
8, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,4000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                      

                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Євтуховій Людмилі Григорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Євтухової
Людмили Григорівни,  керуючись ч.1  ст.  59  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Євтуховій
Людмилі  Григорівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Прогонна,  8,  с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,8500  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
           2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Рижкову Григорію Васильовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Рижкова
Григорія Васильовича,  керуючись ч.1 ст.  59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Рижкову
Григорію Васильовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Бережного, 8,
смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,8500  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель

                                                                    



                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Боровенській Тетяні Олексіївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Боровенської
Тетяни  Олексіївни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  1.15.
Боровенській  Тетяні  Олексіївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Воздвиженська, 44/3, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області,
на земельну ділянку орієнтовною площею 0,2000 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  в  межах  смт.  Чупахівка  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Березці Володимиру Миколайовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Березки
Володимира  Миколайовича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Березці
Володимиру  Миколайовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.
Будильська,  20,  с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,7000 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  в  межах  с.  Оленинське  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
           2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова             О.В. Кужель



                                                                                           
                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою
Каращуку Олексію Григоровичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Каращука
Олексія  Григоровича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Каращуку
Олексію Григоровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Хліборобська,
54,  с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,8500 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова              О.В. Кужель



                                                                                          
                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Макаренку Михайлу Володимировичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Макаренка
Михайла  Володимировича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну  власність  Макаренку
Михайлу  Володимировичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.  Л.
Українки,  10,  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,4500 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  в  межах  смт.  Чупахівка  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                О.В. Кужель



                                                                                     

                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

07.11.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Ромасю  Миколі Федоровичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Ромася
Миколи  Федоровича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Ромасю
Миколі Федоровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Лебединська, 53,
с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,7000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова             О.В. Кужель



                                                                                        
                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Пахоті Надії Федорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Пахоти Надії
Федорівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Пахоті Надії
Федорівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Лебединська,  26,  с.
Лантратівка  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,4700  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                    О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Ромась Тетяні Григорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Ромась Тетяни
Григорівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Ромась Тетяні
Григорівні, яка зареєстрована за адресою: яка зареєстрована за адресою: вул.
Лебединська, 53, с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,4700 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського призначення за межами с. Лантратівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова               О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Луцик Олені Петрівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Луцик Олени
Петрівни, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Луцик Олені
Петрівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Таврічанська, 13, с. Лантратівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,4400 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із  земель сільськогосподарського призначення за межами с.
Лантратівка  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова            О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Кривобок Іраїді Олексіївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Кривобок
Іраїди  Олексіївни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Кривобок
Іраїді  Олексіївні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  провул.   Зарічний,  14,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  1,0000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова             О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Кривобок Івану Миколайовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Кривобок Івана
Миколайовича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Кривобок
Івану  Миколайовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.  вул.
Лебединська, 40, с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,7500 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського призначення за межами с. Лантратівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Потапенку Миколі Васильовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Потапенка
Миколи Васильовича,  керуючись ч.1  ст.  59  Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Потапенка
Миколи Васильовича, який зареєстрований за адресою:  вул. Садова, 12, с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  1,8000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова            О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Порубай Світлані Володимирівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Порубай
Світлани Володимирівни, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Порубай
Світлані Володимирівні, яка зареєстрована за адресою: вул.  Лебединська, 45
с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,5900  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Гейку Максиму Олексійовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Гейко Максима
Олексійовича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Гейку
Максиму  Олексійовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.  вул.
Лебединська, 18, с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,4400 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського призначення за межами с. Лантратівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Стоміну Івану Пилиповичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Стоміна Івана
Пилиповича,   керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Стоміну Івану
Пилиповичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  в.  Польова,  23,  с.
Новопостроєне, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,36  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Хоменко Ніні Василівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Хоменко Ніни
Василівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Хоменко Ніні
Василівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Таврічанська,  11,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,4000  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Чаловій Марині Миколаївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Чалової
Марини  Миколаївни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність      Чаловій
Марині Миколаївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Сумська, 46 кв. 208,
м.  Охтирка,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
0,5300 га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  за  межами  с.
Лантратівка  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Івановій Олені Іванівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Іванової Олени
Іванівни, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Івановій
Олені  Іванівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  с.  Лантратівка,  Охтирського
району, Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,4000
га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із
земель  сільськогосподарського  призначення  за  межами  с.  Лантратівка  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                 О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Іванову Олександру Миколайовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Іванова
Олександра  Миколайовича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Іванову
Олександру Миколайовичу, яка зареєстрована за адресою: провул. Зарічний,
16,  с.  Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,6000 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Сидоренко Тетяні Дмитрівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Сидоренко
Тетяни  Дмитрівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність   Сидоренко
Тетяні  Дмитрівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Садова,  3,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,4600  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Кривобок Івану Олександровичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Кривобок Івана
Олександровича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Кривобок Іван
Олександрович,  який зареєстрований  за  адресою:  вул.  Лебединська,  48,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,8400  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Біденко Валентині Іванівні  

 Відповідно до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118, ст.  125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Біденко
Валентини  Іванівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Біденко
Валентині Іванівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Таврічанська, 2/2, с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5700  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Журавель Валентині Сергіївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Журавель
Валентини  Сергіївни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Журавель
Валентині Сергіївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Лебединська, 55, с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5900  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Алієвій Євдокії Іванівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Алієвої Євдокії
Іванівни, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Алієвій
Євдокії  Іванівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Лебединська,  52,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5300  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  Лебединська,
сільськогосподарського призначення за межами с. Лантратівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Невдачину Івану Олександровичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Невдачина
Івана Олександровича,  керуючись ч.1 ст.  59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:   

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну  власність  Невдачину
Івану Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Армійська, 4 кв.
3, м. Охтирка, Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею
0,5000 га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  за  межами  с.
Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Теличко Ганні Дмитрівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Теличко Ганни
Дмитрівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Теличко Ганні
Дмитрівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Лебединська,  71,  с.
Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  0,5900  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  Лебединська,
сільськогосподарського призначення за межами с. Лантратівка на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Гончару Володимиру Яковичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Гончара
Володимира  Яковича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Гончару
Володимиру Яковичу, який зареєстрований за адресою: вул. Лебединська, 3,
с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
орієнтовною  площею  0,6500  га  для  ведення    особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                         

                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Термус Марії Юхимівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Термус Марії
Юхимівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Термус Марії
Юхимівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Духовниче, 25, с. Духовниче,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 0,4300 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  в  межах  с.
Духовниче  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Кириченко Вірі Григорівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Кириченко
Віри  Григорівни,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну  власність  Кириченко
Вірі Григорівні, яка зареєстрована за адресою:  с. Духовниче, Охтирського
району, Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею 0,58 га
для ведення    особистого  селянського  господарства  (код КВЦПЗ 01.03)  із
земель  сільськогосподарського  призначення  в  межах  с.  Духовниче  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                        

                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Загребельному Михайлу Івановичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Загребельного
Михайла  Івановича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність
Загребельному  Михайлу  Івановичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.
Духовниче,  16,  с.  Духовниче,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну ділянку орієнтовною площею 0,5700 га для ведення   особистого
селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  в  межах  с.  Духовниче  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.   
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Невдачину Михайлу Миколайовичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Невдачина
Михайла Миколайовича, керуючись ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну  власність  Невдачину
Михайлу Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Лебединська,
31  с.  Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну
ділянку орієнтовною площею 0,8100 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення за межами с.  Лантратівка на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку 
документації із землеустрою 
Міщенку Василю Івановичу

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України, ст.  50 Закону України «Про землеустрій»,  ст.  26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву   Міщенка
Василя  Івановича,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Міщенку
Василю Івановичу, який зареєстрований за адресою: вул. Чкалова, 29а кв. 50,
м.  Охтирка,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею
0,4800 га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ
01.03)  із   земель  сільськогосподарського  призначення  в  межах  с.
Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                   О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про відмову у наданні дозволу 
на  розробку документації із землеустрою 
Попеті Наталії Миколаївні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118 Земельного кодексу України,
розглянувши заяву   Попети Наталії  Миколаївни,  керуючись ст.  26 Закону
України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи результати
голосування, селищна рада ВИРІШИЛА:
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності у приватну власність
  Попеті Наталії Миколаївні, яка зареєстрована за адресою: вул. Лебединська,
47 с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області.  
        

Селищний голова               О.В. Кужель



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання
Тринадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 07.12.2018
смт. Чупахівка

Про відмову у наданні дозволу 
на  розробку документації із землеустрою 
Білковській Олені Володимирівні

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118 Земельного кодексу України,
розглянувши  заяву   Білковської  Олени  Володимирівни,  керуючись  ст.  26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи
результати голосування, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності у приватну власність
Білковській  Олені  Володимирівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  провул.
Дачний, 5, кв. 7, м. Охтирка, Сумської області. 

Селищний голова                   О.В. Кужель

        

  




	1. Внести зміни до мережі розпорядників і одержувачів бюджетних коштів по ТПКВКМБ 3719800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».
	ТПКВКМБ 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2138,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 12862,00 грн. на ТПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;
	1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 140031,00 грн. на ТПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 94 006,00 грн., КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) программ» в сумі 46 025,00 грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення топографо-геодезичних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт для відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водосховища у смт. Чупахівка Охтирського району, та заходи для боротьби з шкідливою дією вод».
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