
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Чотирнадцята  сесія

ПРОТОКОЛ

Чотирнадцята сесія селищної ради

                                                                                                   від 21.12.2018 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Чотирнадцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 21.12.2018 
смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Запрошені на сесію – 7 громадян ( список запрошених 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  внесення  змін  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік
Доповідає: Андоленко О.М.- заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів селищної ради
2. Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку на 2019
рік та наступні 2020-2021 програмні роки
Доповідає: Андоленко О.М.- заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів селищної ради
3. Про затвердження Плану заходів по проведенню новорічних та різдвяних
свят на території Чупахівської селищної ради на 2018-2019 роки.
Доповідає: Кварта Е.А.- начальник відділу культури та туризму
4. Про селищний бюджет на 2019 рік
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
5. Про прийняття субвенції з районного бюджету на утримання соціальних
працівників 
Доповідає:  Діброва Л.О.- в.о. начальника 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.- в.о. начальника фінансового відділу
7.  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.- в.о. начальника фінансового відділу



9.  Про внесення змін до рішення 13 сесії  сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  07.12.2018  року  «Про  внесення  змін  до  селищного
бюджету на 2018 рік»
Доповідає:  Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
10. Про прийняття субвенції з державного бюджету на здійснення соціально-
економічного  розвитку  територій  між  місцевими  бюджетами  за  об’єктами
(заходами) 
Доповідає:  Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
11.  Про передачу  субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих
видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 
Доповідає:  Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
12. Про передачу субвенції з селищного бюджету на спів фінансування КЗ
«Інклюзивно-ресурсного центру» с.Грунь  
Доповідає:  Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
13. Про надання  дозволу  на прийняття  та  здійснення  обслуговування  осіб
похилого віку  та осіб з інвалідністю  в групу  підтриманого  проживання
Доповідає:  Саєнко О.В..- начальник КУ «Центр надання соціальних послуг»
Чупахівської селищної ради
14.  Про  внесення змін до  рішення  першої  сесії  сьомого скликання  від
29.12.2017р  «Про утворення виконавчого  комітету Чупахівської  селищної
ради,  визначення  його   чисельності    та  затвердження   персонального
складу» 
Доповідає:  Чуб П.А.- начальник відділу з організаційно-кадрової, загальної
роботи, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
15.  Про  затвердження   Плану   організаційно  –  технічних    заходів   по
усуненню   недоліків,  виявлених    під  час   планової  перевірки  в  частині
здійснення  Чупахівською  об’єднаною   територіальною   громадою
повноважень  в  галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища
проведеної  в  термін   з  01.10.2018  року  по  12.10.  2018  року  державним
інспектором з  охорони навколишнього  природного    середовища Сумської
області Філіповим С. М
Доповідає:  Чуб П.А.- начальник відділу з організаційно-кадрової, загальної
роботи, зв’язків з громад кістю та юридичного забезпечення
16.  Про  затвердження   Програми  охорони   навколишнього   природного
середовища  на 2018-2019 роки Чупахівської селищної ради 
Доповідає:  Чуб П.А.- начальник відділу з організаційно-кадрової, загальної
роботи, зв’язків з громад кістю та юридичного забезпечення
17. Про   передачу  дров з балансу Чупахівської селищної ради  безоплатно на
баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
Доповідає: Картуз О.І.- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
18. Про  передачу  дров з балансу Чупахівської селищної ради  безоплатно на
баланс  комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги»
Доповідає: Картуз О.І.- керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
19. Про план роботи Чупахівської селищної ради на 2019 рік



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

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів 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:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих органів  селищної  ради  про  затвердження  Програми
економічного  та  соціального  розвитку  на  2019  рік  та  наступні  2020-2021
програмні роки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Кварту  Е.А  .-  начальника  відділу  культури  та  туризму  про
затвердження Плану заходів по проведенню новорічних та різдвяних свят на
території Чупахівської селищної ради на 2018-2019 роки.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу  про
селищний бюджет на 2019 рік 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про прийнят-
тя субвенції з районного бюджету на утримання соціальних працівників 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника 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: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 13 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
07.12.2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу про
прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  на  здійснення  соціально-
економічного  розвитку  територій  між  місцевими  бюджетами  за  об’єктами
(заходами) 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про передачу
субвенції  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про передачу
субвенції  з  селищного  бюджету  на  спів  фінансування  КЗ  «Інклюзивно-
ресурсного центру» с. Грунь  
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення про внесення змін до
рішення  першої  сесії сьомого скликання  від 29.12.2017р  «Про утворення
виконавчого   комітету  Чупахівської   селищної  ради,  визначення  його
чисельності   та затвердження  персонального   складу» 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення  про  затвердження
Плану   організаційно  –  технічних    заходів   по  усуненню   недоліків,
виявлених   під час  планової перевірки в частині здійснення Чупахівською
об’єднаною   територіальною   громадою  повноважень  в  галузі  охорони



навколишнього  природного  середовища  проведеної  в  термін   з  01.10.2018
року по 12.10. 2018 року державним інспектором з охорони навколишнього
природного   середовища Сумської  області Філіповим С. М
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення  про  затвердження
Програми охорони  навколишнього  природного  середовища  на 2018-2019
роки Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Картуза  О.І.-  керуючого  справами  (секретаря)  виконавчого
комітету  про  передачу   дров  з  балансу  Чупахівської  селищної  ради
безоплатно на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Картуза  О.І.-  керуючого  справами  (секретаря)  виконавчого
комітету  про  передачу   дров  з  балансу  Чупахівської  селищної  ради
безоплатно  на  баланс  комунального  некомерційного  підприємства  «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  –  секретаря  селищної  ради  про  план  роботи
Чупахівської селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                  

 Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 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, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік, затвердженої рішенням другої 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  »  Пріоритету  1:  «Розвиток
економічного  потенціалу  регіону  викласти  в  такій  редакції:  обсяг
фінансування на суму 2720,0 тис. грн. за рахунок державного бюджету. 

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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про затвердження Програми економічного 
та соціального розвитку Чупахівської
селищної ради на 2019 рік та наступні 
2020-2021 програмні роки
 

         Відповідно  до  пункту  22  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  Програму  економічного  та
соціального розвитку  Чупахівської  селищної  ради  на  2019 рік  та  наступні
2020-2021 програмні роки, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  економічного  та  соціального   розвитку
Чупахівської  селищної  ради  на  2019 рік та  наступні  2020-2021
програмні роки (додається).

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

           охорони навколишнього середовища та постійну комісію з планування
          фінансів,бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Селищний  голова О. В. Кужель 
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ВСТУП

Проект  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської
ОТГ на  2019 рік  та  наступні  2020-2021 програмні  роки  (далі  –  Програма)
розроблено відповідно до Закону України від 23 березня 2000 року № 1602-ІІІ
«Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і
соціального  розвитку  України»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від



26 квітня  2003 р.  № 621  «Про  розроблення  прогнозних  i програмних
документів  економічного  i соціального  розвитку  та  складання  проекту
державного  бюджету»,  розпорядження  голови  Чупахівської  селищної  ради
від   №  «Про  організацію  розроблення  проекту  Програми  економічного  і
соціального  розвитку  Чупахівської  ОТГ   на  2019 рік  та  наступні  2020-
2021 програмні роки».

В основу проекту Програми покладено щорічне послання Президента
України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище
України,  ключові  положення Стратегії  сталого розвитку  «Україна  –  2020»,
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії
регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її
реалізації на 2018-2020 роки.

Метою Програми визначено створення умов для забезпечення динаміч-
ного,  збалансованого  розвитку,  зростання  добробуту  та  підвищення  якості
рівня життя населення Чупахівської ОТГ шляхом забезпечення соціальної та
економічної  єдності,  активізації  економічного  розвитку  всіх  галузей
господарського  комплексу,  збільшення  інвестиційної  та  інноваційної
складової,  нарощування  обсягів   сільськогосподарського  виробництва,
подальшого  розвитку  малого  та  середнього  бізнесу,  що  дасть  змогу
підвищити рівень конкурентоспроможності економіки громади.

Програма  розроблена  на  середньостроковий  період  і  є  документом,
 в  основу  якого  покладено  реалізацію  регіональної  стратегії  розвитку
Сумської  області  до  2020 року  та  плану  заходів  з  її  реалізації  на  2018-
2020 роки. Виконання заходів Програми вимагає зосередження фінансових,
матеріальних та людських ресурсів, зусиль органів влади та  громадянського
суспільства.

Програма  ґрунтується  на  аналізі  тенденцій  соціально-економічного
розвитку громади  за 2018 рік, актуальних проблемах розвитку, пріоритетах,
що  спрямовані  на  підвищення  конкурентоспроможності  громади,  з
урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх чинників та ризиків, підвищення
інноваційної та інвестиційної спроможності економіки, забезпечення якісного
рівня  та  безпечного  середовища  життєдіяльності  населення,  а  також
критеріях ефективності її реалізації. 

Заходи,  що  реалізовуватимуться  в  громаді,  закладають  основу  для
проведення  сучасних  реформ  децентралізації  влади:  формування  базового
рівня  місцевого  самоврядування,  відновлення  економічного  зростання
шляхом  залучення  інвестицій  та  створення  нових  робочих  місць,
прискорення реформ у сфері  житлово-комунального господарства,  охорони



здоров’я, освіти, соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах,
що є передумовою створення нового простору європейського зростання.

Основні зусилля влади будуть направлені на створення спроможного та
дієздатного  органу  місцевого  самоврядування  базового  рівня  (об’єднаної
територіальної громади).

Напрями  та  завдання  програми  конкретизуються  в  додатках  до  неї:
«Заходи  щодо  реалізації  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської  ОТГ  на  2019 рік  та  наступні  2020-2021 програмні  роки»,
«Основні показники економічного і соціального розвитку ОТГ на 2019 рік та
наступні  2020-2021 програмні  роки»,  «Перелік місцевих цільових програм,
фінансування  яких  у  2019 році  та  наступних  2020-2021 програмних  роках
здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету».

Виконання  Програми  повинно  забезпечити  активізацію  економічної
діяльності,  сприяти  підвищенню  рівня  життя  населення  шляхом
використання  внутрішніх  та  зовнішніх  можливостей  громади,  належної
взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

І. Аналіз економічного і соціального розвитку Чупахівської ОТГ у
2018 році

Чупахівська селищна рада (об’єднана територіальна громада) Сумської
області (далі – ОТГ) створена відповідно до рішення двадцять третьої сесії
Чупахівської селищної ради  VІІ скликання від 15 серпня 2017 року «Про
добровільне об’єднання територіальних громад». 

Чупахівська ОТГ межує з Лебединським та  Тростянецькими районами
Сумської області.

Площа об'єднаної територіальної громади: 141,03 км2.
Чисельність населення громади: .
До  її  складу  входять  13  населених  пунктів,  що  складають:  селище

Чупахівка, село Оленинське, село Коновалик, село Софіївка, Грінченківський
старостинський округ - село Грінченкове,  село Всадки, село Грунька,  село
П’яткине,  село Розсохувате,  село Соборне,  Лантратівський старостинський
округ - село Лантратівка, село Духівниче, село Новопостроєне.

Центр  громади  –  селище  Чупахівка.   Відстань  автошляхами  до
районного центру м. Охтирка - 29 км., обласного центру м. Суми  – 61 км., до
м. Києва - 288 км. 

До об’єднаної громади з центром в селі Чупахівка Охтирського району
Сумської  області  входять  13 сіл  із  загальною чисельністю населення 3992
чол., а саме:

1) смт. Чупахівка – 2398 чол.;



2) с. Оленинське – 565 чол.;
3) с. Коновалик – 2 чол.;
4) с. Софіївка – 2 чол.;
5) с. Грінченкове – 325 чол.;
6) с. Соборне – 72 чол.;
7) с. Всадки – 13 чол.;
8) с. Розсохувате – 16 чол.;
9) с. П’яткине – 71 чол.;
10) с. Грунька – не проживають;
11) с. Лантратівка – 299 чол.;
12) с. Духівниче – 55 чол.;
13) с. Новопостроєне – 182 чол..
Населення  громади  становить  3992  чоловік,  при  цьому  динаміка

являється  негативною  і  становить  5%.  Переважна  частина  населення
займається  розвитком  сільського  господарства,  його  переробкою,
виготовленням  кондитерських  виробів,  пам’ятників,  вишиванки,
виготовленням сирних виробів та переробка молока.

Діяльність  місцевої   влади,  установ,  підприємств  та  організацій
Чупахівської  ОТГ  протягом  2018 року  була  направлена  на  виконання
пріоритетних  завдань  соціально-економічного  розвитку,  запровадження
принципів  прозорості  та  відкритості  в  управлінні,  посилення  позитивних
тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення модернізації інфраструктури
та запровадження заходів з енергозбереження, проведення комплексу заходів 
з підвищення рівня життя населення.

Завдяки спільній співпраці влади,  громад та бізнесу вдалося досягти
певних  результатів  в  соціально-економічному  розвитку  громади,  відсутня
заборгованість  з виплати заробітної плати. 

Інноваційна діяльність.  Протягом 2018 року в ДНЗ «Сонечко-1» було
встановлено  сонячний  колектор  для  підігріву  води  .  Це  стало  можливим
завдяки тісній співпраці влади і громадської організації Екоклуб, яка частково
профінансувала встановлення сонячного колектора. 

Сільськогосподарське  виробництво, будівництво  та  реконструкція
об’єктів  галузі,  розбудова  інфраструктури  аграрного  ринку. Аграрний
сектор має  сприятливі  природні  умови та значний потенціал,  є  провідною
галуззю  економіки  громади, що  забезпечує  продовольчу  безпеку.В  громаді
працюють ПСП АФ «Піонер», ПСП «Ташань», ПСП «Комишанське», ПСП
АФ «Десна»,  ТОВ «Жасмін»,  СФГ «Світлана»,  СФГ «Відродження»,  СФГ
«Ранок»

В  громаді  вживались  заходи,  спрямовані  на  збереження  позитивної



динаміки  розвитку  аграрної  галузі.  За  10  місяців  2018  року  в  ПСП  АФ
«Піонер» надоєно 850 тонн молока,  намолочено 9646 тонн зернових, ПСП
АФ «Десна»-6223 тонн, ПСП «Ташань»- 4250 тонн.

Значимим  для  громади  стало  будівництво  молочно  -  товарного
комплексу для утримання 500 голів корів у ПСП АФ «Піонер» Охтирського
району (вартість – 40 млн. гривень, залучено – 0,6 млн. гривень.

Переробка сільськогосподарської продукції.  У виробництві харчових
продуктів провідне місце належить таким видам діяльності як виробництво
молочної та м’ясної продукції, хліба та хлібобулочних виробів, борошняної
та круп’яної продукції, кондитерських виробів.

Розвиток інфраструктури та розширення внутрішньої пропозиції
на  споживчому  ринку. Споживчий  ринок  громади  характеризується
подальшим  розвитком  інфраструктури,  достатнім  рівнем  товарного
насичення,  стабільним  балансом  попиту  і  пропозиції.  Загальна  кількість
об’єктів підприємницької діяльності, що розташовані на території громади 65
одиниць,  у  т.ч.  юридичні  особи  -1,  фізичні  особи-48.  В  смт.  Чупахівка
працює дитяче кафе «Чупачок»

В  2018  році  проводились   ярмарково-виставкові  заходи, де
реалізовувалися  товари  народного  споживання,  сільськогосподарська
продукція та продукція власного виробництва за цінами на 15-20% нижче від
ринкових..

Зайнятість  населення  та  ринок  праці. Складна  економічна  та
політична ситуація в країні негативно вплинула на стан ринку праці громади.
Разом всі  зусилля влади були направлені на  стабілізацію ситуації на ринку
праці.  На 01.10.2018 року  чисельність зайнятого населення  у віці 15-70 років
становила  2128  осіб,  безробітних  125  осіб.  В  2018  році  мали  статус
безробітних  67  осіб.   Станом  на  01.12.2018  року у  державній  службі
зайнятості  зареєстровано  18  осіб.  Проводяться  активні  заходи  сприяння
зайнятості  населення.  Зокрема, за  11 місяців 2018 року  за  направленням
служби зайнятості працевлаштовані 65 осіб, пройшли профнавчання  37 осіб. 

Незважаючи  на  складну  економічну  ситуацію  в  країні  та
області,місцева  влада  значну  увагу  приділяє  забезпеченню  соціальних
гарантій населенню громади.

Енергозбереження. Основним напрямком розвитку галузі залишається
надійне,  безперебійне  та  якісне  забезпечення  споживачів  громади
енергоносіями. У рамках виконання заходів з підвищення енергоефективності
та  енергозбереження  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  протягом
2018 року  побудовано 2 (два) топочних об’єкти для опалення Чупахівського
СБК,  реконструйовано  систему  опалення  в  КНП  ЦПМСД,  виготовлено
проектно-кошторисну   документацію  по  капітальному  ремонту  мереж



вуличного освітлення, проводилися ремонтні роботи вуличного освітлення.
Збереження доступності надання медичної допомоги. Реформування

первинної медико-санітарної допомоги – одне із основних завдань, над яким
працювала  влада.  Основна  увага  в  діяльності  галузі  охорони  здоров’я
приділялася збереженню доступності надання медичної допомоги, розмежу-
ванню  первинного  та  вторинного  рівнів,  автономізації  закладів  охорони
здоров’я, підписанню договорів з Національною службою здоров’я України,
оптимізації  дороговартісної  стаціонарної  допомоги  відповідно  до  потреб
населення.

У рамках удосконалення первинного рівня медичної допомоги в умовах
децентралізації влади протягом 2018 року реорганізовано селищну лікарню в
комунальний  заклад  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги
Чупахівської  селищної  ради»,  а  потім  в  комунальне  некомерційне
підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Залучено до
роботи  в  цьому  центрі  лікаря-стоматолога  та  сімейного  лікаря.  Відсоток
підписання декларацій населення з сімейними лікарями становить 55,7%.

Розвиток  освіти. Пріоритетним  напрямком  розвитку  громади   є
забезпечення  рівного  доступу  громадян  до  якісної  освіти,  виховання
компетентної особистості.  В  2018 році в громаді працювали над 

-  утворено освітній округ,  який охоплює опорний заклад,  дві  філії  та
заклад дошкільної освіти;

- проведено поточні ремонти на суму 21249,0 грн.  
- замінено підлогу та стіни  керамічною плиткою приміщення їдальні

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 18166,0 грн. та за послуги 17000,0
грн. (39451,0 грн.)                    

- побудовано гараж для шкільного автобуса за спонсорські кошти
-  було  організовано  оздоровлення  учнів  на  суму  11670,0  грн.   обл.

бюджет та 37850,18 грн.   та оздоровили  100%
-  забезпечено  гаряче  харчування  для  учнів  1-4  класі  та  пільгових

категорій , вихованців дошкільних груп 100 % на суму 516812,0 грн.;
- організовано безкоштовне підвезення здобувачів освіти до закладів та у

зворотному напрямку на суму – 85000,0 грн.;
-  забезпечено  матеріальну  базу  для  учнів  перших  класів  ,згідно

стандартів  Нової  української  школи  на  суму   83,03  тис.  грн.   державний
бюджет та  198 855, 0 грн. місцевий бюджет;

-  забезпечено  матеріальну  базу  природничо-математичних  класів
опорного закладу на суму 240,0 тис. грн. обласний бюджет.;

-  проведені заходи з пожежної безпеки на суму 8,5 тис. грн.;



- проведено заходи з підготовки закладів до опалювального періоду на
суму 3200,0 грн.

- проведено ремонт автобуса,техогляд та страховка  на суму 24369,0 грн.;
- придбано комп’ютерної техніки на суму 21000,0 грн.
- підключено заклади до інтернет мережі на суму – 4700,0 грн.
- закуплено журнали та книги обліку на суму – 3800,0 грн.
- забезпечили медичними препаратами на суму  3800,0 грн.
- проведено санітарних досліджень та аналізів продуктів харчування та

питної води на суму 3000,0 грн.
-  організували  новорічні  подарунки  для  учнів  1-4  класів,  пільгових

категорій та дошкільнят на суму 16000,0   
- організували роботу методичного кабінету та позашкілля.
В освіті робота спрямовується перш за все на зміцнення матеріально-

технічної бази галузі та підвищення якості надання освітніх послуг. 
Це дає можливість довести рівень охоплення дітей дошкільною освітою

до  95  %,  позашкільною  освітою  не  менше  52,0%  дітей  шкільного  віку,
профільним навчанням учнів старшої школи до 97%, а учнів загальноосвітніх
навчальних  закладів  гарячим  харчуванням  –  не  менше  98%,  забезпечити
організований підвіз учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості –
100% від потреби.

Розвиток культури. Тенденції розвитку галузі культури мали стабільну
динаміку. У сфері культури надавали послуги у 2018 році 9 закладів, із них: 1
КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради», 2 філії КЗ «Публічна
бібліотека Чупахівської селищної ради», 1 бібліотечний пункт,  які щороку
обслуговують  до  2033   осіб,  5  клубних  установ  –  Чупахівський  СБК,
Оленинський  сільський  клуб,  Грінченківський  сільський  клуб,
Лантратівський сільський будинок  культури,  Новопостроєнський сільський
клуб.

Проведено  7  заходів  районного  рівнів,  15  селищного  та
загальносільського рівнів. Найбільш значимими подіями  культурного  життя
громади  стали  заходи:  Чупахівська  Масляна,  урочистості  з  нагоди  Дня
Перемоги, Святковий концерт до Дня Матері, Свято Дня захисту дітей, Свято
чупахівського карася, День Чупахівської громади, Дні села у с.Грінченковому,
с.Духовничому,   с.П’яткино,   с.Новопостроєному,   с.Оленинському,  що
проводились  за  участю самодіяльних колективів Чупахівської  громади,  м.
Охтирка,  сусідніх громад і сел.

Туристична  галузь. В  останні  роки  туристична  сфера  набуває  все
більшого  значення  для  соціально-економічного  розвитку.  Чупахівська
громада, маючи значний туристичний потенціал, не представлена власними



продуктами  на  туристичному  ринку.  Так,  під  час  проведення  Дня
чупахівського карася, було організовано екскурсійні маршрути і можливість
їх  відвідати  безкоштовно  на  різних  видах  транспорту  (  ретроавтомобіль,
квадрацикл, бричка з трійкою коней). За  підрахунками екскурсоводів того
дня бажаючих поїхати по екскурсійним маршрутам  було близько 280 осіб. 

Визначено основні території пріоритетного туристичного розвитку:
 смт. Чупахівка, с. Новопостроєне,  с. Грінченкове
Організовано та проведено фотовиставку М. Науменка та регіональну

виставку - конкурс  дитячих малюнків  «Моє село – найкраще на землі», на
якому  більше  40  учасників  представили  свої  творчі  роботи.  Готується
мультимедійна презентація  та відеоролик  щодо туристичної привабливості
Чупахівської   громади  традиційних  екстрадицій  та  ремесел;  цікавих  та
найбільш відвідуваних туристичних об’єктів.

Підтримка  сім’ї,  дітей  та  молоді. Молодіжна  політика  в  громаді
виходить  на  новий  рівень  реалізації.  В  громаді  запроваджуються  заходи
молодіжного  спрямування.  Відпочинок  молоді  забезпечується  закладами
культури  та  спорту.  Значна  увага  приділялася  в  2018  році  оздоровленню
дітей. Було організовано оздоровлення учнів на суму 11670,0 грн.  з  обласного
бюджету та на суму 37850,18 грн. з місцевого бюджету, оздоровлено   100 %
дітей.

Фізична  культура  і  спорт. У  2018 році  завершено   будівництво
спортивного майданчика зі штучним покриттям біля  Чупахівського СБК по
вулиці Воздвиженська, 53, придбано вуличні тренажери, закуплено взуття для
футбольної  команди  .  Жителі  громади,  спортсмени  мали  можливість
займатися в спортивному залі. 

Поряд  з  цим  соціально-економічний  розвиток  громади  гальмують
проблеми,  що  виникли  у  складних  умовах  розвитку  країни,  зростанні
негативних  очікувань  населення  щодо  розвитку  економіки  та  особистого
матеріального становища, над вирішенням яких треба працювати.

До чинників, що гальмують економічний розвиток громади, належать:

 зростання цін на енергоносії та  перевезення; 
 недостатній  рівень  розбудови  інфраструктури  регіону,  що  має

негативний вплив на залучення інвестицій;
 низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції; нестача

спеціальних знань і досвіду роботи у сфері експорту у більшості суб’єктів
господарювання; 

 не дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг, що
прискорює їх руйнування, збільшує витрати на утримання, знижує рівень
безпеки  руху  та  швидкісного  режиму  на  дорогах;  не  забезпечується
належний  ремонт  штучних  споруд,  у  тому  числі  мостів  і  мостових



переходів (100% доріг сьогодні потребують проведення ремонтів);
 відсутність розвиненої ринкової інфраструктури для заготівлі та

збуту  сільськогосподарської  продукції,  виробленої  особистими
селянськими, фермерськими, сімейними господарствами;

 залишається  кризовим  стан  житлово-комунального
господарства  (погіршення  стану  житлового  фонду;  збільшення  кількості
аварійного  та  ветхого  житла;  зношеність  об’єктів  водопровідно-
каналізаційного господарства);

 значний обсяг накопичених за попередні десятиріччя заборонених
(непридатних)  для  подальшого  використання  хімічних  засобів  захисту
рослин ;

 трудова  міграція  висококваліфікованих  та  перспективних
працівників, «тіньова» занятість, молодіжне безробіття;

 обмежені можливості працевлаштування в сільській місцевості,
що зумовлює високий рівень безробіття та міграційний відтік населення
працездатного віку;

 незадовільне кадрове забезпечення медичними працівниками;
 незадовільна  матеріально-технічна  та  лікувально-діагностична

база  закладів  охорони  здоров’я (  діагностична  апаратура  вичерпала  свій
ресурс;  матеріально-технічна  оснащеність  в  закладі,  або  підрозділах,  що
надають  первинну  медичну  допомогу,  не  відповідає  вимогам  Примірного
табеля;  оснащеність  амбулаторій  обладнанням  становить  лише  62%,
автомобіль  санітарного  автотранспорту  потребує  ремонту.  Як  наслідок  –
зниження  оперативності  прибуття  бригад  Е(Ш)МД  до  місця  виклику  з
моменту звертання до 20 хвилин у сільській місцевості. 

 незабезпеченість комп’ютерною технікою та мережею Інтернет
закладів первинної ланки сільської місцевості;

 недостатній  рівень  гуманітарних  послуг,  необхідність
продовження  роботи  щодо  матеріально-технічного  забезпечення,  ремонту,
реконструкції  закладів  освіти,  культури  та  спорту.  Спостерігається
недостатній  рівень  забезпечення  навчальних  закладів  персональними
комп’ютерами, мультимедійною та цифровою технікою; потребує оновлення
спортивна матеріально-технічна база. 

 незабезпечення  опорних  шкіл  матеріально-технічним  та
навчально-методичним обладнанням;

 відсутні  локальні  системи  виявлення,  оповіщення  та
інформування  населення  про  загрози  або  виникнення  надзвичайних
ситуацій;

Зазначені  проблеми  негативно  впливають  на  розвиток  громади,
створення робочих місць, забезпечення належного рівня життя населення та є
основними для вирішення у 2019 році та наступних 2020-2021 програмних
роках.

ІІ. Цілі та завдання Програми на 2019 рік 



та наступні 2020-2021 програмні роки

Відповідно до Стратегії  сталого розвитку  України «Україна   2020»,
Державної  та регіональної  стратегій  регіонального розвитку  на  період до  
2020 року  основними  завданнями  на  2019 рік  та  наступні  2020-
2021 програмні  роки  визначено  впровадження  в  Чупахівській  громаді
державних реформ за наступними пріоритетними напрямками: 

 децентралізація та реформа місцевого самоврядування;
 збільшення обсягу випуску конкурентоспроможної продукції, що

відповідає  технічним стандартам Європейського  Союзу,  шляхом
уведення нових високотехнологічних виробництв та модернізації
виробничих потужностей;

 покращення інвестиційного клімату ;
 забезпечення  підвищення  рівня  охорони  праці  в  усіх  галузях

громади шляхом створення належних, безпечних і здорових умов
праці  для  працівників  підприємств,  установ,  організацій  усіх
форм власності та видів діяльності;

 модернізація  інфраструктури  громади,  у  тому  числі  житлово-
комунальної та транспортної;

 створення умов для сталого функціонування енергетики громади
та її ефективного розвитку;

 створення  сприятливого  середовища  для  ведення  малого  та
середнього бізнесу в регіоні;

 комплексний розвиток сільських територій;
 легалізація виплати заробітної плати та зайнятості населення; 
 недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;
 підтримка зайнятості сільського населення, створення додаткових

можливостей  для  зростання  доходів  індивідуальних
домогосподарств,  малого  та  середнього  аграрного  бізнесу,
стимулювання  сільської  молоді  до  започаткування  ведення
агровиробництва в сільській місцевості;

 реформування  систем  освіти,  охорони  здоров’я,  соціального
забезпечення тощо;

 забезпечення сприятливого стану навколишнього середовища;
 недопущення  терористичних  проявів  та  забезпечення  безпеки

населення;
 реалізація державної політики в сфері місцевого самоврядування

щодо  забезпечення  зростання  професіоналізму,  відкритості,
інституційної  спроможності  служби  в  органах  місцевого
самоврядування, і, як наслідок – її авторитету;

 залучення  громадян  до  співпраці  з  органами  місцевого
самоврядування.

Реалізація завдань Програми передбачається шляхом:



 підвищення  спроможності  територіальної  громади  та  побудови
ефективної  системи  організації  влади  в  громаді  в  рамках
проведення  децентралізації  влади  та  реформи  місцевого
самоврядування;

 забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища
населенню;

 відновлення  економічного  зростання  за  рахунок  використання
власного  потенціалу  та  ефективної  реалізації  регіональної
політики,  підвищення  конкурентоспроможності  і,  як  наслідок,
підвищення рівня життя населення;

 забезпечення  енергетичної  безпеки  і  перехід  до
енергоефективного  та  енергоощадного  використання  та
споживання  енергоресурсів  із  упровадженням  інноваційних
технологій;

 створення  сприятливого  середовища  для  ведення  бізнесу,
розвитку  малого  і  середнього  підприємництва,  залучення
інвестицій; 

 забезпечення  доступності  та  якості  надання  адміністративних,
соціальних та інших послуг;

 розбудови інженерно-транспортної  та  соціальної  інфраструктури
громади;

 розвитку  внутрішнього  і  в’їзного  туризму,  якісної  екскурсійної
діяльності,  що  можуть  стати  «точками  зросту»  в  умовах
децентралізації для ОТГ;

 підвищення  кваліфікації  робочої  сили  шляхом  професійної
орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні професії на
ринку праці;

 кардинального,  системного  реформування  охорони  здоров’я,
спрямованого  на  створення  системи,  орієнтованої  на  пацієнта,
його життя та здоров’я;

 підвищення  якості  та  рівного  доступу  населення  до  освіти,
медицини, соціального захисту, спорту та культури;

 розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту;
 раціонального використання природних ресурсів;
 залучення  громадян  до  співпраці  з  місцевими  органами

виконавчої влади; 
 забезпечення  підвищення  рівня  професійної  компетентності

посадових осіб місцевого самоврядування, законності, політичної
неупередженості  та  прозорості  їх  діяльності, персональної
відповідальності за здійснення своїх повноважень;

  упровадження  нових  сучасних  дієвих  технологій  публічного
управління, що здатні виробляти і реалізовувати цілісну державну
політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне
реагування на внутрішні та зовнішні виклики.



З метою досягнення поставлених цілей та завдань регіональна політика
буде  формуватися  та  реалізовуватися  у  2019 році  та  наступних  2020-
2021 програмних роках таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для
підвищення  економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади, зростання рівня та якості життя населення.

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на
2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної 
привабливості Сумщини

З метою забезпечення у 2019-2021 роках створення сприятливих умов
для залучення інвестицій, досягнення високого рівня зайнятості населення та
покращення добробуту мешканців області визначено наступні завдання:

 залучення  коштів  міжнародних  організацій  для  здійснення
заходів соціально-економічного розвитку громади;

 розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
громади.

1.2. Сільське господарство

Для  забезпечення  у  2019-2021 роках  стабільного  розвитку  аграрного
сектору економіки громади визначено наступні завдання:

розбудова інфраструктури аграрного ринку;

 розвиток тваринництва з використанням сучасних технологій;
 сприяння виробництву  органічної продукції;
 участь у  виставково-ярмаркових заходах.

1.3. Транспорт та транспортна інфраструктура
Для забезпечення у 2019-2021 роках в області належного рівня якості та

безпеки  пасажирських  перевезень,  підвищення  рівня  безпеки  дорожнього
руху,  приведення в належний стан автомобільних доріг визначені  наступні
завдання:

 сприяння охопленню сільських населених пунктів громади регулярним
транспортним сполученням;

 проведення  поточного  ремонту  автомобільних  доріг  громади   та  їх
експлуатаційне утримання.

1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика
Житлово-комунальне господарство



Для забезпечення у 2019-2021 роках підвищення ефективності та надій-
ності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення рівня
та якості надання житлово-комунальних послуг визначено наступні завдання:

 модернізація   та  розвиток  централізованих  систем
водопостачання, водовідведення, теплопостачання;

 підвищення  якості  надання  житлово-комунальних  послуг,
зокрема, забезпечення споживачів якісною питною водою.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація  цих  завдань  дозволить  забезпечити  покращення  рівня
благоустрою  населених  пунктів  громади;  сприятиме  підвищенню
ефективності використання енергетичних ресурсів, зниженню втрат теплової
енергії; розширенню доступу людей до якісної питної води.

1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження 
З  метою  забезпечення  у  2019-2021 роках  стабільного  постачання

енергоносіїв  споживачам  області  та  підвищення  ефективності  їх
використання визначено наступні завдання:

 забезпечення  повних  та  своєчасних  розрахунків  усіма
категоріями споживачів за спожиті енергоносії;

 упровадження  енергозберігаючих  заходів,  зокрема,  у  закладах
бюджетної  сфери (переведення котелень на  альтернативні  види
палива, реалізація проектів з утеплення фасадів, покрівлі, заміни
вікон та дверей.

1.6. Споживчий ринок
Для забезпечення у 2019-2021 роках стабільності на  споживчому ринку,

зокрема,  недопущення  розбалансування  попиту  та  пропозиції  на  ринку
основних  товарів,  збільшення  частки  конкурентоспроможної  продукції
місцевих виробників, подальшого насичення споживчого ринку якісними та
безпечними товарами (послугами) за доступними цінами визначено завдання:

 забезпечення рівня обслуговування населення відповідно до його
потреб,  у  тому числі  поширення  практики  організації  виїзного
торговельного та побутового обслуговування  населення громади;

 підвищення  рівня  доступності  до  якісних  товарів  місцевого
виробництва,  зокрема,  продуктів  харчування,  за  економічно
обґрунтованими  цінами,  у  тому  числі  за  рахунок  сприяння
організації  виставково-ярмаркової,  презентаційної,  рекламної
діяльності місцевих товаровиробників.

1.7. Розвиток підприємництва



Створення  в  громаді   умов  для  максимально  повної  реалізації
потенціалу  малого і середнього підприємництва є головною ціллю розвитку
підприємництва у 2019-2021 роках, досягненню якої буде сприяти реалізація
завдань та заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в
Чупахівській селищній раді на 2017-2020 роки.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники
2018 рік

очікуване

2019 рік

прогноз

2020 рік

прогноз

2021 рік
прогноз

Середні підприємства, одиниць 0,008 0,008 0,008 0,008
Фізичні особи-суб’єкти підприємницької 
діяльності, тис. осіб

0,048 0,049 0,050 0,051

Проведення аналізу регуляторного впливу 
проектів регуляторних актів, % від загальної 
кількості

100 100 100 100

Оприлюднення проектів регуляторних актів з
метою одержання зауважень і пропозицій, % 
від загальної кількості

100 100 100 100

Відстеження результативності регуляторних 
актів, % від загальної кількості

100 100 100 100

2. Соціальний та гуманітарний розвиток

2.1. Грошові доходи населення
Для  забезпечення  у  2019-2021 роках  підвищення  розміру  середньо

-місячної  заробітної  плати  працівників,  недопущення  заборгованості  з
виплати заробітної плати, легалізації трудових відносин визначено наступні
завдання:

 Вчасна  і  в  повному  обсязі   виплата  заробітної  плати  на
підприємствах, в установах та організаціях громади;

 недопущення випадків використання найманої робочої сили без
належного оформлення трудових відносин з роботодавцями.

2.2. Зайнятість населення та ринок праці
З  метою  покращення  у  2019-2021 роках  ситуації  на   ринку  праці  за

рахунок  сприяння  ефективній  зайнятості  населення  шляхом  підвищення
конкурентоспроможності  робочої  сили  на  ринку  праці,  стимулювання
роботодавців  до  створення  робочих  місць,  підтримки  підприємницьких
ініціатив безробітних визначено наступні завдання:

 збереження  існуючих  робочих  місць  та  підвищення  рівня
мотивації до праці;



 надання оперативної та якісної допомоги в працевлаштуванні, у
тому  числі  шляхом  індивідуального  супроводу  безробітних,
організації  громадських  робіт  та  інших  робіт  тимчасового
характеру;

 проведення профорієнтаційної роботи з молоддю, перепідготовка
та  підвищення  кваліфікації  осіб  відповідно  до  потреб
роботодавців в громаді.

2.3. Соціальне забезпечення
Для  забезпечення  у  2019-2021 роках  посилення  соціального

забезпечення  окремих  категорій  громадян  в  області  визначені  наступні
завдання:

 надання соціальної підтримки вимушено переміщеним особам;
 покращення  матеріального  становища  окремих  категорії

громадян  (учасників  бойових  дій,  громадян,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю І та ІІ
групи).

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить покращити якість життя незахищених
верств  населення  області,  зокрема,  за  рахунок  надання  пільг  на  медичне
обслуговування  громадянам, які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, забезпечення ремонту та технічного обслуговування автомобілів
та  мотоколясок  особам  з  інвалідністю,  надання  допомоги  вимушено
переміщеним  особам  за  рахунок  співпраці  з  відповідними  благодійними,
громадськими, волонтерськими організаціями тощо;  забезпечити охоплення
соціальними послугами осіб, які їх потребують, на рівні 100%.

2.4. Охорона здоров’я
З метою покращення  у 2019-2021 роках  якості та доступності надання

медичних послуг населенню громади визначено наступні основні завдання:

 реформування первинної медико-санітарної допомоги;

 удосконалення кадрової політики;

 модернізація закладів охорони здоров’я;

 розвиток системи громадського здоров’я.
2.5. Освіта
З метою створення в області єдиного освітнього простору за рахунок

економічного  обґрунтування  оптимізації  кожної  ланки  надання  освітніх
послуг, упровадження інноваційних процесів у діяльність установ та закладів
освіти у 2019-2021 роках визначено наступні завдання: 

 розбудова мережі закладів дошкільної освіти, підвищення рівня
охоплення дітей дошкільною освітою;

 забезпечення  рівного  доступу  громадян  до  якісної  освіти,



оптимізація мережі освітніх закладів;
 максимальне забезпечення  інклюзивним навчанням  у закладах

дошкільної освіти, класів у закладах загальної середньої освіти,
зокрема, в опорних закладах.

Реалізація  цих  завдань  дозволить  забезпечити  приведення  мережі
закладів освіти відповідно до демографічної та соціально-економічної ситуації
в  громаді;  підвищення  якості  надання  освітніх  послуг,  упровадження  в
навчально-виховний  процес  інформаційно-комунікаційних  технологій;
оновлення матеріально-технічної бази.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Найменування показника

2018 
рік 
очікува
не

2019 
рік 
прогн
оз

2020 
рік 
прогн
оз

2021 
рік 
прогно
з

Охоплення дітей різними формами 
дош-кільної освіти, %

90 91 92 93

Забезпеченість закладів освіти 
комп’ютерною технікою, %

87 86 85 87

Підключення закладів загальної 
середньої освіти до швидкісного 
Інтернету, %

75 100 100 100

Підвезення учнів сільських шкіл, які 
про-живають за межею пішохідної 
доступності, до місць навчання та у 
зворотному напрямку шкільними 
автобусами, %

100 100 100 100

Кількість кваліфікованих працівників, 
підготовлених з використанням 
інноваційних методів навчання, %

100 100 100 100

2.6. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
З  метою  підвищення  рівня  пріоритетності  молодіжної  політики  як

складової  соціального  розвитку  громади,  упровадження  на  місцях  дієвих
форм  та  форматів  роботи  із  максимальним  залученням  молоді  до  участі  
у  суспільно-економічному  житті,  реалізації  права  кожної  дитини  на
виховання  
в  сім’ї,  популяризації  родинного  виховання  у  2019-2021 роках  визначено
наступні завдання:

 формування  громадянської  позиції  і  національно-патріотичне
виховання  молоді;  популяризація  та  утвердження  здорового  і
безпечного  способу  життя  та  культури  здоров’я  серед  молоді;
розвиток неформальної освіти;

 створення умов для працевлаштування молоді; 



 організація  та  проведення  на  належному  рівні  оздоровчо-
відпочинкової кампанії; 

 соціальне  забезпечення  та  підтримка  сімей  з  дітьми,
популяризація сімейних форм виховання.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань:

підвищення  рівня  громадянської  освіти  серед  молоді,  популяризація
здорового  способу  життя,  волонтерства,  сприяння  молодіжному  підприєм-
ництву, підвищення рівня соціальної мобільності молоді; 

 підтримка  та  розвиток  альтернативних  форм  оздоровлення  та
відпочинку дітей;

забезпечення 100% від потреби оздоровлення дітей загиблих учасників
антитерористичної операції; 

збільшення  кількості  талановитих  та  обдарованих  дітей,  охоплених
послугам оздоровлення в дитячих таборах області та України.

забезпечення  пріоритетності  права  дитини  на  сімейне  виховання,
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

2.7. Фізична культура і спорт
З  метою  залучення  широких  верств  населення  до  масового  спорту,

популяризації  здорового  способу  життя,  забезпечення  максимальної
реалізації  здібностей  обдарованої  молоді,  створення  умов  для  занять
фізичною культурою і спортом у 2019-2021 роках  передбачається реалізація
наступних завдань:

 розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту; 

 розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво
та  модернізація  спортивних  споруд,  оновлення  матеріально-
технічної бази закладів фізичної культури і спорту;

 залучення населення з обмеженими фізичними можливостями до
систематичних занять фізичною культурою та спортом, розвиток
фізичної культури і спорту в навчально-виховній сфері.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань:

         Збереження передових позицій участі спортсменів громади в районних,
обласних та всеукраїнських змаганнях;

підвищення  рівня  залучення  населення  до  змістовного  дозвілля  та
відпочинку;

залучення  більшої  кількості  учнів  загальноосвітніх  шкіл  до
фізкультурно-оздоровчих занять у позаурочний час.



2.8. Культура, туризм
Для  створення  якісного  культурно-мистецького  продукту  з  метою

організації  змістовного  дозвілля  різних  категорій  жителів  громади,
забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів, нових
технологій  та  сучасних  форм  культурного  самовираження,  підвищення
добробуту населення у 2019-2021 роках визначено наступні завдання:

 розвиток культури та культурного розмаїття;

 модернізація  матеріально-технічної  бази,  інформатизація  закладів
культури;

 збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини.
Виконання  зазначених  завдань  сприятиме  збереженню  та  розвитку

базових творчих колективів; підтримці творчих ініціатив працівників галузі;
формуванню гармонійного культурного середовища; збереженню, розвитку,
вивченню національної  культурної  спадщини; наданню якісних  культурно-
мистецьких  послуг;  приведенню  матеріально-технічної  бази  закладів
культури  у  відповідність  до  сучасних  вимог;  поповненню  та  оновленню
бібліотечних  фондів,  запровадженню нових інформаційних послуг;  охороні
нематеріальної  культурної спадщини;  популяризації  історико-культурної
спадщини  громади,  створенню  екскурсійного  іміджу  громади;
максимальному  збереженню  мережі  закладів  у  складі  об’єднаних
територіальних громад.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань

Показники
2018 рік 
очікуван
е

2019 
рік
прогноз

2020 
рік
прогноз

2021 
рік 
прогно
з

Бібліотеки, одиниць 3 3 5 5

Кількість користувачів, тис. осіб 2,03 2,0 3,0 3,0

Клуби, одиниць 5 5 5 5
Кількість клубних формувань, 
оди-ниць

20 21 22 23

Надання платних послуг насе-
ленню, тис. гривень

- 2,0 3,0 4.0

Для розвитку туристичної галузі визначено наступні завдання: 

 участь  в  обласних  туристичних  виставках,  ярмарках,  фестивалях,
форумах; 

 розроблення,  виготовлення,  придбання  та  поширення  рекламно-
інформаційної, сувенірної, презентаційної продукції та промоматеріалів
щодо туристичних можливостей Чупахівської громади; 



 розроблення  та  створення  інноваційних  туристичних  продуктів  та
туристичних  маршрутів  активного  туризму,  а  також їх  знакування  та
маркування.
Реалізація  цих  завдань  дозволить  забезпечити  туристичну

привабливість  Чупахівської  громади,  розвиток  об’єктів  туристичної
інфраструктури;  створення  сприятливих  умов  розбудови  туристичної
інфраструктури, якісного та конкурентоспроможного туристичного продукту;
функціонування  гостинних садиб; створення нових робочих місць.

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний
простір

Формування громадянського суспільства

З метою сприяння у 2019-2021 роках подальшому розвитку громадян-
ського суспільства в громаді, ефективної взаємодії та співпраці громадськості

з  органами  місцевого  самоврядування  в  процесах  формування,  реалізації
державної  та регіональної політики, підвищення громадської активності  та
діяльності інститутів громадянського суспільства, консолідації суспільства в
питаннях державотворення та розвитку регіону визначено наступні завдання:

 залучення  громадськості  до  процесів  формування  та  реалізації
політики державного та регіонального розвитку;

 підтримка  та  популяризація  ініціатив,  проектів  та  діяльності
інститутів громадянського суспільства;

 проведення  інформаційно-просвітницьких  заходів  щодо
реалізації державної та регіональної політики.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація  зазначених  завдань  забезпечить  активізацію  участі
громадськості в процесах формування та реалізації державної та регіональної
політики;  конструктивну  взаємодію  та  зворотній  зв’язок  між  органами
місцевого  самоврядування  та  представниками  різних  інститутів
громадянського  суспільства;  консолідацію  громадськості  навколо  ідеї
розбудови держави та розвитку громади.

Інформаційний простір 

З  метою  забезпечення  у  2019-2021 роках  створення  відкритого
інформаційного середовища, рівного доступу громадськості до всіх наявних
видів  інформації,  вільного  та  безперешкодного  функціонування  в  громаді
засобів масової інформації визначено наступні завдання:

 підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань



державної політики, зокрема, економічних та соціальних реформ,
шляхом  проведення  інформаційно-роз’яснювальних  кампаній  в
громаді;

 висвітлення  в  засобах  масової  інформації,  соціальних  мережах
подій,  життя громади;

 систематичне наповнення інформацією сайту громади
Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня
довіри  населення  до  органів  місцевого  самоврядування,  розуміння  та
підтримку  їх  діяльності,  реформ,  започаткованих  Президентом  України  та
Кабінетом  Міністрів  України,  поповнення  бібліотечних  фондів  соціально
важливою  українською  книжковою  продукцією,  краєзнавчою  літературою,
підтримку місцевих авторів.

2.10. Забезпечення законності і правопорядку
Для забезпечення у 2019-2021 роках підвищення ефективності роботи

правоохоронних  органів,  активізації  взаємодії  з  органами   місцевого
самоврядування,  громадськістю  щодо  профілактики  злочинів  та
правопорушень визначено наступні завдання:

 захист  державного  суверенітету  та  територіальної  цілісності
держави;

 попередження  здійснення  терористичних  проявів  на  території
громади;

 профілактика  правопорушень  та  боротьба  із  злочинністю,
контроль за дотриманням прав та свобод громадян.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити недопущення провокацій,
диверсій,  інших  дестабілізуючих  проявів  у  громаді;  зменшення  кількості
злочинів;  зміцнення  громадського  порядку  та  забезпечення  безпеки
дорожнього руху.

3. Природокористування та безпека життєдіяльності 
3.1. Раціональне використання природних ресурсів
Громада  має потужний природно-ресурсний потенціал, що може бути

спрямований  на  ефективне  вирішення  питань  соціально-економічного
розвитку.

На  цей  час  пріоритетом  завданням  в  громаді  є  забезпечення
сприятливого стану навколишнього середовища як необхідної умови гідної
якості  життя та здоров’я населення; збереження та відновлення природних
систем, їх біорізноманіття та здатності до саморегуляції.



З  метою  досягнення  зазначеної  мети  у  сфері  природокористування  
у 2019-2021 роках визначено наступні завдання:

 охорона та раціональне використання водних ресурсів та земель
водного фонду;

 захист територій від шкідливої дії вод, у тому числі паводків.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань
Реалізація  цих  завдань  сприятиме  раціональному  використанню

природних  ресурсів;  створенню  сприятливого  режиму  водних  об’єктів,
збереженню біорізноманіття на популяційно-видовому рівні.

3.2. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна 
безпека

Для  забезпечення  у  2019-2021 роках  підвищення  рівня  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру,  поліпшення  екологічного  стану  довкілля  визначено  наступні
завдання:

 забезпечення  гарантованого  рівня  захисту  населення  і  територій  від
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
удосконалення системи реагування на них;

 очищення русла річки Ташань;
 раціональне  використання  та  зберігання  відходів  виробництва  і

побутових відходів;

 популяризація знань з охорони довкілля.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація  цих  завдань  сприятиме  покращенню  екологічного  стану,
збереженню  біологічного  та  ландшафтного  різноманіття  в  громаді;
підвищенню рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, забезпеченню ефективної ліквідації їх
наслідків,  у  тому  числі  за  рахунок  утворення  необхідного  матеріального
резерву  громади; створенню  ефективної  системи  оповіщення  та
попередження населення громади про надзвичайні ситуації.

3.3. Охорона праці

З  метою  підвищення  у  2019-2021 роках  рівня  охорони  праці  в  усіх
галузях  розвитку  громади,  створення  належних,  безпечних,  здорових умов
праці працівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності та
видів діяльності визначені наступні завдання:



 забезпечення  суцільного  технічного  контролю  за  станом
виробництв,  технологій  та  продукції,  а  також  сприяння
підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

 забезпечення  належного  нагляду  за  безпечною  експлуатацією
об’єктів підвищеної небезпеки;

 створення системи інформування населення в межах громади про
аварії, нещасні випадки та виникнення небезпечних факторів, у
тому числі техногенного характеру.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація  зазначених завдань  сприятиме зниженню рівня  загального
травматизму та кількості смертельних нещасних випадків на виробництві та
відповідному зменшенню кількості днів непрацездатності внаслідок травм і
їх матеріальних наслідків.

3. Поліпшення якості управління в Чупахівській селищній раді

Пріоритетними  напрямками  поліпшення  якості  управління  в
Чупахівській селищній раді є реалізація державної політики в сфері служби в
органах  місцевого  самоврядування  щодо  забезпечення  зростання
професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності  служби в органах
місцевого самоврядування, підвищення її авторитету.

Підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування
здійснюватиметься  відповідно  до  Закону  України  «Про  службу  в  органах
місцевого  самоврядування»,  у  тому  числі  за  рахунок  удосконалення
структури  органів  місцевого  самоврядування,  оптимізації  штатної
чисельності та  підвищення рівня оплати їх праці.

Основними завданнями у  сфері  управління  в  Чупахівській  селищній
раді  на 2019-2021 роки визначено:

співпраця  Чупахівської  селищної  ради  з  обласною  та  районною
державними  адміністраціями,  обласною  та  районною  радами  та  іншими
державними організаціями та установами;

забезпечення підвищення рівня професійної компетентності посадових
осіб  місцевого  самоврядування,  законності,  політичної  неупередженості,
прозорості їх діяльності, персональної відповідальності за здійснення своїх
повноважень;

залучення громадян до співпраці з  виконавчими органами місцевого
самоврядування,  участь у роботі дорадчих органів, проходження стажування
громадян  з  числа  молоді  на  посадах  в  селищній  раді,  прийнятті
управлінських рішень тощо; 

упровадження нових сучасних дієвих технологій публічного управління



з метою вирішення проблемних питань органів місцевого самоврядування.

Якісні критерії ефективності реалізації завдань

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення якості
управлінської  діяльності;  ефективність  кадрового  та  адміністративного
менеджменту,  запобігання  іміджевим  втратам,  втратам  фінансово-
матеріальних ресурсів органів місцевого самоврядування; підвищення рівня
професійних знань, умінь, навичок посадових осіб місцевого самоврядування
відповідно до європейських стандартів, застосування сучасних інструментів
управління персоналом.

ІV. Контроль за виконанням Програми

Головною  метою  контролю  за  виконанням  Програми  є  подальше
вдосконалення  діяльності  Чупахівської  селищної  ради,  спрямованої на
виконання  завдань  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
поліпшення  якості  прийняття  управлінських  рішень,  застосування
ефективних діючих та розроблення нових інструментів  управління в органах
місцевого самоврядування для подальшого соціально-економічного розвитку
громади. 

Організацію  та  контроль  за  виконанням  Програми  здійснює
Чупахівська селищна рада, постійні депутатські комісії, виконавчі органи, які
розробили відповідні розділи Програми.

Відповідальні виконавці аналізують хід виконання основних завдань та
заходів  Програми  згідно  з  додатком 1 Програми,  основних  показників
економічного і  соціального розвитку Чупахівської об’єднаної територіальної
громади та щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом
надають звіт про хід виконання Програми для подальшого узагальнення.

Секретар селищної ради                                    М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про затвердження Плану заходів
до новорічних та різдвяних свят
на 2018-2019 роки 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою забезпечення належної організації та проведення Заходів до
Новорічних  та  Різдвяних  свят  на  2018-2019  роки,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів до Новорічних та Різдвяних свят на 2018-
2019 роки (додається).

2.  Відділу  культури  та  туризму,  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,
старостам  старостинських  округів  забезпечити  організацію  проведення
Плану заходів.

3.  Фінансування  Плану  заходів  проводити  в  межах  коштів  місцевого
бюджету, затвердженого на 2018 - 2019 роки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення 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.Кужель

        



                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕН
О

рішенням 14 сесії 7 скликання 
від 21.12.2018 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

До Новорічних та Різдвяних свят на 2018-2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Дата
проведення

Місце проведення Відповідальний за
проведення

1. Дитяче свято «Святий
Миколай запрошує на

відкриття ялинки»

19.12.2018р смт Чупахівка

ТЦ «Едем»

Кварта Е.А.

Колєснік В.С.

2. Засідання клубу за
інтересами «Золотий вік» в

рамках проекту
«Покращення якості

життя…»

19.12.2018р
смт Чупахівка

КЗ «Публічна
бібліотека

Чупахівської
селищної ради»

Кубарь С.І.

3. Дитячий новорічний ранок
«Чудеса трапляються»

28.12.2018р
с.Лантратівка

СБК
Залавський К.М.

Іванова О.І

4. Концерт «Музичний
калейдоскоп»

25.12.2018р с.Новопостроєне Відділ культури і
туризму селищної

ради, СК

5. Новорічний вечір «Загадай
бажання в Новорічну ніч»

28.12 2018р
с.Лантратівка

16.00
Відділ культури і
туризму селищної

ради, будинки
культури

6.
Дитячий ранок

«Збираємось скоренько,
Новий рік близенько!»

31.12.2018р с.Оленинське Відділ культури і
туризму селищної

ради, СБК



7. Вечір відпочинку для
дорослих «Новорічні

забави»

31.12.2018р

20.00
С. Оленинське Відділ культури і

туризму селищної
ради , працівники

СК

8.
Святкова дискотека «

Новорічні вітання біля
ялинки»

31.12.2018р

16.01.2018
Чупахівський СБК Відділ культури і

туризму селищної
ради, СБК

9
Святковий концерт « З
Новим роком, з Новим

щастям»

31.12.2018р

18.00

с. Грінченкове,

СК
Відділ культури і
туризму селищної

ради,СК

10
Дитячий ранок « В новім

щасті, в новій силі – З
Новим роком, діти милі!»

05.01.2019 р

11.00
Смт Чупахівка,

СБК
Відділ культури і
туризму селищної

ради, СБК

Секретар селищної ради                                 М. М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про селищний бюджет
на 2019 рік

       Розглянувши схвалений виконавчим комітетом селищної ради проект
селищного бюджету на 2019 рік (рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 17.12.2018 року «Про схвалення проекту рішення «Про
селищний бюджет на 2019 рік»), який сформовано на підставі норм чинного
Податкового кодексу України (з урахуванням Закону України «Про внесення
змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  інших законодавчих актів
України щодо покращення адміністрування, Закону України «Про Державний
бюджет  України  на  2019  рік»  (від  23  листопада  2018  року  №  2629-  VIII),
Бюджетного кодексу України (з урахуванням проекту Закону України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр 9084 від 17.09.2018)
та інших нормативно-правових актів,  пропозицій  Чупахівського селищного
голови  Кужеля  О.В.,  постійної  комісії  з  питань  планування  соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, керуючись статтею 26 та пунктом
23 частини першої Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Чупахівська селищна рада

ВИРІШИЛА:
    1. Визначити на 2019 рік: 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2628-VIII


   1.1. Доходи селищного бюджету у сумі 22 857 801 гривень, у тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету – 22 689 216 гривень, доходи
спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  168  585  гривень,  згідно  з
додатком№1 цього рішення. 
   1.2. Видатки селищного бюджету у сумі 22 857 801  гривень, у тому числі
видатки загального фонду міського бюджету –22 689 216. гривень, видатки
спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  168 585  гривень,  згідно  з
додатком№ 3 до цього рішення.
     2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних
коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців
за  бюджетними  програмами  та  за  типовою  програмною  класифікацією
видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому числі  по  загальному
фонду –22 689 216  гривень та спеціальному фонду – 168 585  гривень, згідно
з додатками № 3, 5 до цього рішення.
     3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного
бюджету у сумі 5000 гривень. 
    4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти з селищного бюджету
згідно з додатком № 4 до цього рішення.
    5. Затвердити  перелік захищених видатків загального фонду селищного
бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою: 
  - оплата праці працівників бюджетних установ;
  - нарахування на заробітну плату;
  - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  - забезпечення продуктами харчування;
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
  - поточні трансферти населенню;
  - поточні трансферти місцевим бюджетам.
       6.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право  виконавчому  комітету  Чупахівської  селищної  ради  отримувати  у
порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України,  позики  на  покриття
тимчасових касових  розривів  селищного  бюджету,  пов'язаних  із
забезпеченням  захищених  видатків  загального  фонду,  в  межах  поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
     7. Розпорядникам бюджетних коштів селищного бюджету забезпечити в
першочерговому  порядку  потребу  в  коштах  на  оплату  праці  працівників
бюджетних  установ  відповідно  до  встановлених  законодавством  України
умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення
розрахунків  за  електричну  та  теплову  енергію,  водопостачання,
водовідведення,  природний  газ  відповідно  до  затверджених  лімітів,  які
споживаються бюджетними установами та послуги зв’язку.
     8. Установити, що джерелами формування загального фонду селищного
бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64



Бюджетного  кодексу  України,  а  також  трансферти,  що  надаються  з
державного бюджету України та інших бюджетів.
     9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного
бюджету  України  на  2019  рік  у  частині  доходів  є  надходження,  визначені
статтею  691,  71  Бюджетного  кодексу  України,  а  також  трансферти,  що
надаються з державного бюджету України та інших бюджетів.
     10.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду
селищного  бюджету  на  2019  рік  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
    11.  Установити,  що  у  2019  році  розпорядники  бюджетних  коштів
селищного бюджету мають право:
         1) брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі за загальним
фондом  селищного  бюджету  тільки  в  межах  бюджетних  асигнувань,
встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних
зобов’язань  минулих  років,  узятих  на  облік  в  управлінні  Державної
казначейської служби України в УДКСУ у Охтирському районі;
        2)  брати бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом селищного
бюджету  виключно  в  межах  відповідних  фактичних  надходжень  до
спеціального фонду селищного бюджету.
За  наявності  простроченої  заборгованості  із  заробітної  плати,  а  також  за
спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів
в  межах бюджетних асигнувань за  загальним фондом не беруть  бюджетні
зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до
погашення такої заборгованості. 
       12. Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради в
період між сесіями Чупахівської селищної ради:
       1)  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника  бюджетних  коштів  здійснювати  перерозподіл  видатків
селищного  бюджету  і  надання  кредитів  з  бюджету  за  програмною
класифікацією  видатків  та  кредитування,  включаючи  резервний  фонд
селищного  бюджету,  додаткові  дотації  та  субвенції,  а  також  збільшувати
видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним
і  спеціальним  фондами  бюджету)  за  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської   селищної  ради,  з  наступним  затвердженням  сесією
Чупахівської селищної  ради;
         2)  приймати  рішення  щодо  розподілу  обсягів  міжбюджетних
трансфертів  з  державного,  обласного  та  інших бюджетів  та  перерозподілу
видатків,  які  здійснюються  за  рахунок  вказаних  трансфертів,  з  наступним
затвердженням сесією Чупахівської селищної  ради.
        13.  Установити,  що  для  забезпечення  помісячної  збалансованості
розпису загального фонду селищного бюджету залучається залишок коштів
загального фонду селищного бюджету станом на 01 січня 2019 року.
        14. Враховуючи абзац 4 підпункту 5 частини 1 Закону України «Про
внесення  змін  до  Закону  України  «Про  Державний  бюджет  на  2019  рік»

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


від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII,  залишки коштів за  субвенцією з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунку
загального  фонду  селищного  бюджету  для  використання  їх  у  2019  році  з
урахуванням цільового призначення.
          15. Рішення другої сесії сьомого скликання  Чупахівської селищної
ради від 02 січня 2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» зі змінами
та доповненнями до нього вважати таким, що втратило чинність з 01 січня
2019 року.
         16. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.
         17. Додатки № 1,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
         18.Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його
прийняття відповідно до частини 4 стаття 28 Бюджетного Кодексу України.
         19.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію селищної ради з питань планування, бюджету та фінансів.

        Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

      На підставі 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  56  695,00  грн.  та  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату» в сумі 13 618,00 грн. та КЕКВ 2110 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 744,00 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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 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  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

         1.Внести зміни до дохідної частини селищного бюджету:
        Зменшити доходи за кодом 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб»
в сумі 23 627 ,00 грн.
        Зменшити  доходи  за  кодом  18050500  «Єдиний  податок  з
сільськогосподарських товаровиробників» в сумі 516 500,00 грн.
        2. Внести зміни до видаткової частини селищного бюджету:
        Зменшити  видатки  по  ТПКВКМБ  7461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету» в сумі 400 000,00 грн.
        Зменшити видатки по ТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення»  в сумі 20 000,00 грн.
        Зменшити  видатки  по  ТПКВКМБ  6014  «Забезпечення  збору  та
вивезення сміття і відходів» в сумі 12 500,00 грн.



Зменшити  видатки  по  ТПКВКМБ  0150  «Організаційне,  інформаційно-
аналітичне та  матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної  ради,
районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської ради» в сумі 107 627,00 грн.

           Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
 ТПКВКМБ  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад». з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» .в сумі 74 500,00 грн., на ТПКВКМБ 0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у  разі  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  рад».  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  7  500,00  грн. КЕКВ  3110
«Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування»
30 000,00  грн.  ,  на  ТПКВКМБ  4060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i
будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  iнших  клубних  закладів»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 37 000,00
грн.,  з  них  16 000,00  грн.  на  закупівлю  новорічних  подарунків  для  дітей
згідно затверджених заходів до новорічних свят. 
           ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві),  селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах»
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 700,00 грн. на КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 500, 00 грн., КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 200,00 грн.
           ТПКВКМБ   0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в  т.ч.  школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 7653,00
грн. КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» в сумі 11 500,00 грн. на КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19 063,00 грн.
           2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестиції.

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 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»  з
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  80 000,00  грн.  та  з  КЕКВ  2120
«Нарахування на заробітну плату» в сумі 17 396,88 грн. на спеціальний фонд
по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування» в сумі 97 396,88 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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
13 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 07.12.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

                  На підставі  Бюджетного та Податкового кодексів України,
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
0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» з
КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм»  в сумі 46 025,00 грн. на КЕКВ   3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 46 025,00 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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

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

                  На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.12.2018  року  №934-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
989 000,00 грн., а саме:
            на капітальний ремонт корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої
школи І-ІІІ, смт. Чупахівка, пров. Шкільний, 2 в сумі 495 000,00 грн.;
на реконструкцію корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи І-ІІІ, смт.
Чупахівка, пров. Шкільний, 2 в сумі 494 000,00 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



495 000,00 грн.,  КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в
сумі 494 000,00 грн.
                3. Внести відповідні зміни до Програми соціально економічного
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік.
                 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

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

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

        Згідно статті 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
п.2 ст.85 Бюджетного кодексу України та звернення відділу охорони здоров’я
Охтирської міської ради Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

         1. Передати  з селищного бюджету субвенцію на здійснення видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції у 2019 році в
сумі 45 670, 00 грн. на вторинну медичну допомогу.
         2.  Селищному  голові  укласти  відповідний  договір  про  передачу
субвенції на вторинну медичну допомогу з Охтирською міською радою.
         3.  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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про передачу субвенції
з селищного бюджету
на спів фінансування КЗ 
«Інклюзивно-ресурсного центру»
 с.Грунь
 

               Згідно статті 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  п.2  ст.85  Бюджетного кодексу  України Чупахівська  селищна рада
ВИРІШИЛА:

                 1. Передати  з селищного бюджету іншу субвенцію з місцевого
бюджету в сумі 45 475 грн. на спів фінансування КЗ «Інклюзивно-ресурсний
центр» с. Грунь 
                 2. Селищному голові укласти відповідний договір про передачу
іншої субвенції з Грунським сільським головою. 
                  3. 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
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

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

           Керуючись  Законом України "Про соціальні  послуги", Наказом
Міністерства соціальної  політики від 07.06.2017р. № 956 «Про затвердження
Державного  стандарту  соціальної  послуги  підтриманого  проживання  осіб
похилого  віку  та  осіб  з  інвалідністю»,  Постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  29.12.  2009  року  №1417  «Деякі  питання  діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)», Положенням про вiддiлення  (групу) пiдтриманого проживання осiб
похилого  вiку  та  осiб  з  інвалідністю,   Чупахівська  селищна     рада
вирішила:
             1. Надати  дозвіл на прийняття   та здійснювати   обслуговування  у
вiддiленні (  групі )  пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з
інвалідністю:
           1.Гончар Ользі Павлівні 1948 р .н - с. Оленинське,
           2.Поддячій Катерині Костянтинівні 1959 р.н.- с. Оленинське,
           3.Почепцовій Ганні Петрівні  1931 р. н. - смт. Чупахівка,
           4.Кириченку Віктору Андрійовичу 1962 р. н.- смт. Чупахівка,
 2.   Зобов’язати  директора  комунальної  установи  «Центр  надання
соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  Саєнко  О.В.  організувати
прийняття   та здійснення   обслуговування   вказаних осіб    у відділенні

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


(групі)    підтриманого    проживання   осіб    похилого   віку   та  осіб   з
інвалідністю.
3.Контроль  за виконанням  даного  рішення покласти на   постійну комісію  з
питань   молоді, спорту, охорони  здоров’я,  освіти,   науки  і культури.

Селищний  голова О. В. Кужель 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про внесення змін до  рішення 
першої  сесії сьомого скликання  
від 29.12.2017р  «Про утворення 
виконавчого  комітету Чупахівської  
селищної ради,  визначення  його  
чисельності   та затвердження  
персонального   складу» 

Відповідно до пунктів  3  частини 1 статті 26,  частини 2 та 3 статті  51
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Чупахівська
селищна рада  ВИРІШИЛА:
              1.  Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету
Чупахівської   селищної  ради   VІ  скликання,  затвердженого  рішенням
селищної  ради  від  29.12.2017   «Про  утворення  виконавчого  комітету
Чупахівської   селищної   ради,  визначення    його   чисельності    та
затвердження   персонального складу» :
            1.1. Ввести до складу виконавчого комітету:
       -  Картуза  Олександра   Івановича,  керуючого  справами  (секретаря)
виконавчого  комітету Чупахівської селищної ради.
                2.  Затвердити  персональний  склад  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної  ради VІ скликання згідно з додатком.



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

Селищний голова О. В. Кужель 

Додаток 
 до рішення  14 сесії  7  скликання 

 від  21.12.2018 року
 

Персональний склад виконавчого комітету

 Чупахівської селищної ради

1. Кужель  Олександр  Володимирович  –  голова  Чупахівської  селищної
ради

2. Андоленко  Ольга  Миколаївна  -  заступник  голови  Чупахівської
селищної ради з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Маслюк Микола Миколайович  -  секретар Чупахівської селищної ради
4. Картуз  Олександр  Іванович  –  керуючий  справами  (секретар)

виконавчого  комітету  Чупахівської селищної ради.
5. Манчук Андрій Миколайович - бригадир АФ «Піонер»
6. Залавський  Костянтин  Миколайович  -  в.о.  старости  Лантратівського

старостату.
7. Макарова Світлана Миколаївна –директор Чупахівської спеціалізованої

школи .
8. Білковський Борис Миколайович – приватний підприємець
9. Щербак Олена Олександрівна – приватний підприємець
10. Беланова Наталія Павлівна – диспетчер агрофірми « Піонер»

Секретар селищної ради                                        М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про затвердження  Плану  організаційно –
технічних   заходів по усуненню  недоліків,
 виявлених   під час  планової перевірки 
в частині здійснення Чупахівською 
об’єднаною  територіальною громадою 
повноважень в галузі охорони навколишнього 
природного середовища проведеної в термін  
з 01.10.2018 року по 12.10. 2018 року
 державним інспектором з охорони 
навколишнього природного  середовища 
Сумської  області  Філіповим С. М

   

       Відповідно до ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього середовища»,
припису Державного  інспектора  з  охорони  навколишнього   природного
середовища Сумської області  №379/05 від 12 жовтня  2018 року, з метою
усунення  порушень  природоохоронного  законодавства  виявлених  під  час
перевірки  з  01.10.2018 року  по  12.10.2018 року  та  дотримання  вимог
законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища  на
території Чупахівської  ОТГ, селищна рада ВИРІШИЛА:
        1. Затвердити План  організаційно – технічних   заходів по усуненню
недоліків,   виявлених   під час  планової перевірки  в  частині здійснення
Чупахівською об’єднаною  територіальною  громадою повноважень в галузі
охорони навколишнього природного середовища проведеної в термін  з 01.10.
2018року  по   12.10.  2018  року   державним  інспектором  з  охорони



навколишнього природного   середовища Сумської  області Філіповим С. М.
на території  Чупахівської ОТГ .
        2.  Начальнику  відділу  житлово – комунального  господарства та
благоустрою Бондаренку В. А.  забезпечити  виконання  плану  організаційно
– технічних заходів  по усуненню  недоліків,  виявлених   під час  планової
перевірки  в частині здійснення Чупахівською об’єднаною  територіальною
громадою  повноважень  в  галузі  охорони  навколишнього  природного
середовища  проведеної  в  термін   з  01.10.  2018року  по   12.10.  2018  року
державним інспектором з охорони навколишнього природного   середовища
Сумської  області Філіповим С. М. на території  Чупахівської ОТГ .
        3.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  Постійну
комісію з питань  прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності,
охорони  навколишнього   середовища  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району Сумської області. 

Селищний голова                                           О. В. Кужель



                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 14 сесії 7 скликання 

від 21.12.2018 року
                                                                               

План
організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків

виявлених під час планової перевірки в частині здійснення Чупахівською
ОТГ повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища

проведеної в термін 01.10-12.10.2018 року державним інспектором з охорони
навколишнього природного середовища Сумської області Філіпповим С.М.

№
п/
п

Заплановано
на вказаний період

обгрунтування
Терміни 
викон.

Відповідальний 

за виконання
підпис

Відмітк
а про 
виконан
ня

.

.
1 Розробити та ст.15 ЗУ

затвердити «Про охорону
Програму охорони навколишнього 
навколишнього природного
природного середовища»
середовища ст.33 ЗУ «Про
Чупахівської ОТГ місцеве Нач. ЖКГ та
на 2018-2019р.р. самоврядування 01.03. благоустрою

в Україні» 2019 р. Бондаренко ВА

2 Запровадити ст.21,35-1 ЗУ
систему «Про відходи»
централізованого
збору ТПВ від
населення та
забезпечити
організацію 
системи роздільного
збирання твердих
побутових відходів Нач. ЖКГ та
на території 01.03. благоустрою
Чупахівської ОТГ 2019 р. Бондаренко ВА

3 Розробити та затвер- ст.21 ЗУ
дити в установле- «Про відходи»,
ному порядку схему Наказ 
санітарної очистки Мінрегіонрозвитку
населених пунктів Укаїни №57 від Нач. ЖКГ та



Чупахівської ОТГ 23.03.2017 року, 01.03. благоустрою
на 2018 та наступні ДБН Б.2.2-6:2013 2019 р. Бондаренко ВА
роки

4 Забезпечити ст.21 ЗУ
проведення «Про відходи»
роз’яснювальної
роботи серед населе-
ння щодо необхідно-
сті роздільного 
збирання
ТПВ,впровадження 01.11. Нач. ЖКГ та
ефективних методів 2018 благоустрою
поводження з та Бондаренко В.А
відходами постійно

5 Забезпечити 
проведення робіт

ст.21 ЗУ

 по виявленню «Про відходи»
та ліквідації несанк- 16.10. Нач. ЖКГ та На
ціонованих звалищ 2018 р. благоустрою
відходів та постійно Бондаренко В.А

6 Надавати 
інформацію

ст.20-2 ЗУ

до Державної еколо- « Про охорону
гічної інспекції у навколишнього 
Сумській області природного 01.11.
щодо виявлених та середовища» 2018 р. Нач. ЖКГ та
ліквідованих та благоустрою
сміттезвалищ щомісячно Бондаренко В.А

7 Провести облік зеле- ст.28 ЗУ «Про бла-
них насаджень на гострій населених
території пунтів» р.14 Наказ Нач. ЖКГ та
Чупахівської ОТГ Мінбуд та архітект. 01.03. благоустрою

№105від 10.04.2006 2019 р. Бондаренко В.А

8 Вжити заходів щодо ст.21 ЗУ «Про від-
забезпечення експлу- ходи», Наказ Міні-
атації полігону ТПВ стерства з питань
у відповідності до 
вимог

ЖКГ України

природоохоронного №435 від
законодавства та 01.12.2010 р. Нач. ЖКГ та
дотримання норм 01.03. благоустрою
екосез-пеки при 
захороненні

2019 р. Бондаренко В.А

9 Забезпечити 
належний

ст. 21 ЗУ



контроль за станом « Про відходи» 01.11. Нач. ЖКГ та
селищного звалища 2018 та благоустрою
ТПВ постійно Бондаренко В.А

Секретар селищної ради                              М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про затвердження  Програми 
охорони  навколишнього 
природного  середовища  
на 2018-2019 роки Чупахівської 
селищної ради 

            Відповідно до пункту 22 ч.1 ст. 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування  в  Україні», ст.  15  Закону  України  «Про  охорону
навколишнього  природного  середовища», Постанови  Кабінету  Міністрів
України від 17 вересня 1996 року № 1147 « Про затвердження переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Чупахівська селищна
рада ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища
Чупахівської   селищної  ради на  2018–2019  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  прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього  середовища  Чупахівської  селищної  ради    Охтирського
району  Сумської  області,  Постійну  комісію   з  планування   та  фінансів,
бюджету, соціально – економічного  розвитку та інвестицій.



Селищний  голова                      О. В. Кужель

ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного

середовища  на 2018-2019 роки
Чупахівської селищної ради



І. ПАСПОРТ

1. Ініціатор розроблення програми

 

 Чупахівська селищна рада

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої влади про 
розроблення програми, законодавчі акти 

 Розпорядження  від 18.10.2018 р. №47- ОД,
Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147
 «Про затвердження переліку видів діяльності, 
що належать до природоохоронних заходів»

3. Розробник програми Виконком Чупахівської  селищної  ради

4. Відповідальний виконавець програми  Чупахівська селищна рада

5. Термін реалізації програми 2018 - 2019 роки

6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програм

Місцевий  бюджет

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми на 
2019 рік

306 тис грн

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

    Охорона  навколишнього  природного  середовища,  раціональне
використання  природних  ресурсів,  забезпечення  екологічної  безпеки
життєдіяльності  людини  –  невід’ємна  умова  сталого  економічного  та
соціального розвитку України  та Чупахівської ОТГ зокрема.



    З  цією  метою  в  Чупахівській  ОТГ  здійснюється  екологічна  політика,
спрямована  на  збереження  безпечного  для  існування  живої  і неживої 
природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від
негативного впливу,  зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища,  досягнення  гармонійної  взаємодії  суспільства  і  природи,
охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

  Аналіз  стану  навколишнього  середовища  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади в результаті довготривалого ігнорування екологічних
проблем  засвідчив,  що  наявні  природні  екологічні  ресурси  не  спроможні
самостійно  компенсувати  наслідки  безвідповідальної  виробничої  та
побутової  діяльності  людини.  На  даний  час  гостро  стоїть  проблема
покращення водозабезпечення населення та якості  питної  води,  технічного
стану  колодязів  та  артезіанських  свердловин,  очищення  каналізаційних
стоків,  збільшення  водного  дзеркала  на  території  селища  Чупахівка  та
населених пунктів, що ввійшли до складу Чупахівської селищної ради.

  Також,  глобальною  проблемою  є  несанкціоноване  вирубування  зелених
насаджень,  спалювання  та  знищення  лісосмуг,  випалювання  стерні  на
сільгоспугіддях, внаслідок чого гине флора і фауна.

   Ситуація,  що склалася вимагає  впровадження природоохоронних заходів
спрямованих  на  створення  безпечних  умов  проживання  мешканцям
Чупахівської об’єднаної громади та покращення екологічного стану в цілому.

ІІI. Правовою основою Програми є:

 Конституція України;

 Закон  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища»,

 Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  17  вересня  1996  року
№1147  «Про  затвердження  переліку  видів  діяльності,  що  належать  до
природоохоронних заходів».

IV. Мета та основні завдання Програми

Дана  Програма  розроблена  з  метою  забезпечення  екологічної  безпеки,
запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності
на  навколишнє  природне  середовище,  збереження  природних  ресурсів
території  Іванівської  об’єднаної  територіальної  громади  та  забезпечення
виконання  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року
№1147  «Про  затвердження  переліку  видів  діяльності,  що  належать  до
природоохоронних заходів».

V. Фінансове забезпечення Програми:



        Джерелом  фінансування  заходів  щодо  охорони  довкілля  є  кошти
селищного бюджету.

       Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в
селищному бюджеті на відповідну галузь, а також за рахунок інших джерел,
не заборонених чинним законодавством і складає  306 тис.грн. на 2019 рік.

VІ. Основні напрямки реалізації Програми:

Основними напрямками реалізації Програми є:

-  забезпечення  екологічно  безпечного  збирання,  перевезення,  зберігання,
знешкодження і захоронення відходів;
-  реалізація  проекту  будівництва  та  реконструкції  КНС  із  встановленням
модулів біологічної очистки каналізаційних стоків;
- очистка каналізаційної системи та колодязів;
-  придбання насосного і  технологічного обладнання для заміни такого,  що
використало свої технічні можливості в каналізаційній системі селища;
-  збільшення  водного  дзеркала  на  території  сіл  та  селища,  недопущення
забруднення, засмічення та виснаження водойм, систематичне очищення та
забруднення;
-  відновлення  і  підтримання  сприятливого  гідрологічного  режиму  та
санітарного  стану  артезіанських  свердловин,  колодязів,  водопровідної  та
каналізаційної мереж сіл та селища;
-  проведення  заходів  по  боротьбі  з  шкідливою  дією  вод  (упорядкування
джерел, очищення зливних труб, мостів, русел ,балок);
- обстеження ґрунтів під полігон твердих побутових відходів;
-  рекультивація  та  кагатування  території  полігону  твердих  побутових
відходів;
- ліквідація наслідків буреломів та вітроломів;
 -  озеленення території сіл та  селища, створення парків та скверів;
-  придбання  техніки  та  обладнання  ,  спеціальних  контейнерів,  для
роздільного   збору,  транспортування,  складування  твердих  побутових
відходів;
-  боротьба з  карантинними шкідниками на території  селища, викошування
узбіч, зон зелених насаджень, парків, скверів, місць загального користування,
обрізка дерев;
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, не допущення їх повторного утворення;
- недопущення розпахування пасовищ;
- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів

VIІ. Контроль за виконанням Програми

        Відповідальність  за  організацію  виконання  заходів  програми
покладається на виконком селищної ради.



     Контроль  за  виконанням  Програми  здійснюється  постійними
депутатськими  комісіями  з  питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,
депутатської діяльності, охорони навколишнього  середовища  Чупахівської
селищної ради  Чупахівської селищної ради.

VIІІ. Очікувані результати Програми

      Покращення стану навколишнього природного середовища на території
селища та населених пунктів Чупахівської селищної ради.

 

         Секретар селищної ради                          М.М.Маслюк      

Додаток 
до  Програми охорони

навколишнього природного
 середовища  Чупахівської 

селищної ради  на 2018-2019 рр

 
ЗАХОДИ

Програми охорони навколишнього природного середовища
на 2018-2019 роки

№

з/п

Найменування заходу Виконавці Термін
виконання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
, тис. грн.

Джерела фінансування

2018 – 2019 роки

1. 2 3 4 5 6

1 Вивезення  побутових 
відходів     

Чупахівська 
селищна   рада

2018-2019
роки

100 тис. грн Селищний бюджет

 

3 Викошування узбіч вулиць, 
доріг, парків, скверів, місць 
загального користування 
кладовищ 

Чупахівська
селищна рада

 71 тис. грн Селищний бюджет

 

4 Покращення  якості питної 
води 

Чупахівська
селищна рада

2018-2019
роки

35 тис. грн Селищний бюджет



 

5 Озеленення, окультурення  
територій, прилеглих до 
водойм,   створення зон 
відпочинку в окремих 
населених пунктах ОТГ 
(завезення піску, прокладання
плит, встановлення дитячих 
та ігрових майданчиків, 
придбання човнів, водних 
велосипедів та ін.)

Чупахівська
селищна

рада КП, що
діють на

території сіл,

КП
«Добробут»

2018-2019
роки

100 тис. грн

 

 

 

 

Селищний бюджет

 

 

 

 

 
ВСЬОГО:

  
306 тис грн

 

Секретар селищної ради                                           Маслюк М.М.

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про  передачу  дров з балансу 
Чупахівської селищної ради 
безоплатно на баланс відділу освіти, 



молоді та спорту

Відповідно  до  статті  26,  статті  60  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:
         1. Передати  з балансу  Чупахівської селищної ради   безоплатно   на
баланс відділу освіти,  молоді та спорту  Чупахівської селищної ради  майно,
а саме   дрова   у кількості  37, 344 кубічних метри.  
         2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань    молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,  освіти,  науки   і  культури,
постійної  комісії   з  питань   будівництва,  житлово  –  комунального
господарства, транспорту, зв’язку,  підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова О. В. Кужель 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про  передачу  дров з балансу Чупахівської 
селищної ради безоплатно на баланс 
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги»



Відповідно  до  статті  26,  статті  60  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

           1. Передати  з балансу  Чупахівської селищної ради   безоплатно
на баланс комунального  некомерційного   підприємства  «Центр первинної
медико – санітарної допомоги»    майно, а саме   дрова   у кількості  63, 43
кубічних метри.  
           2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань    молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,  освіти,  науки   і  культури,
постійної  комісії   з  питань   будівництва,  житлово  –  комунального
господарства, транспорту, зв’язку,  підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова О. В. Кужель 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Чотирнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

21.12.2018 р.
смт  Чупахівка

Про затвердження плану роботи
 селищної ради на 2019 рік
                  
 
           Керуючись   статтею   26    Закону   України   «  Про  місцеве
самоврядування в Україні» та заслухавши  інформацію  секретаря  селищної



ради  Маслюка М.М. про затвердження Плану роботи селищної ради на 2019
рік,  Чупахівська  селищна рада ВИРІШИЛА: 

  1 . Затвердити  план  роботи  селищної ради  на 2019 рік  з правом  змін та   
доповнень  протягом року. ( план додається).

Селищний голова                                  О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 14 сесії 7 скликання 

від 21.12.2018 року

ПЛАН
роботи селищної ради на 2019 рік

І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради
І квартал

1.Звіт про виконання селищного бюджету за 2018 рік.
                                                                             Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                          комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                          соціально-економічного розвитку та інвестицій
2.Про організацію закупівель товарів, робіт та послуг за кошти селищного 
бюджету на 2019 рік
                                                            Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   



                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин

ІІ квартал

1.Про криміногенну ситуацію в селищі та роботу правоохоронних органів по 
захисту правопорядку.
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань прав людини, правопорядку,  
                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони  
                                                                      навколишнього середовища
2. Про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період
                                                                      Готують: виконком селищної ради
3. Про хід виконання Програм, які фінансуються із селищного бюджету в 
2019 році
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4. Про роботу виконкому по впорядкуванню та благоустрою присадибних 
ділянок, прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та 
вулиць селища                                                                               
                                                                     Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                     комісія з питань прав людини, правопорядку,  
                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони  
                                                                     навколишнього середовища
5. Про раціональне використання земель на території селищної ради
                                                           Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин
6. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин

ІІІ квартал
1.Про ефективне використання об’єктів комунальної власності                          
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин, постійна 
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
2.Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку селища 
за перше півріччя 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  



                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Звіт про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4. Звіти постійних комісій про роботу
                                                                      Готують: постійні комісії Чупахівської селищної  
                                                                       ради

5. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин

IV квартал
1. Про проект Програми економічного та соціального розвитку на 2020 рік
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
2. Про проект бюджету селищної ради на 2020 рік
                                                                       Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
3. Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,  
                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій
4. Про орієнтовний план роботи селищної ради на 2020 рік
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійні    
                                                                      комісії
5. Звіти постійних комісій селищної ради
                                                                       Готують: постійні комісії
6. Земельні питання
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна   
                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-       
                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,  
                                                                      підприємництва та земельних відносин

ІІ. Розгляд поточних питань.

ІІІ. Діяльність селищної ради та її виконавчого комітету з підготовки
проектів регуляторних актів

№ 
П/П

Вид 
проекту

Назва проекту Ціль 
прийняття

Строк 
підготовки

Розробник 
проекту

1 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення ставок 
єдиного податку для 
фізичних осіб-підприємці,
які застосовують 

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради



спрощену систему 
оподаткування на 
території Чупахівської 
селищної ради

2 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення податку
на нерухоме майно 
відмінне від земельної 
ділянки на території 
Чупахівської селищної 
ради

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради

3 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення ставок 
та пільг зі сплати 
земельного податку на 
території Чупахівської 
селищної ради

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради

4 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення податку
на майно(в частині 
транспортного податку) на
території Чупахівської 
селищної ради

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради

5 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення розміру
ставки збору за місця для 
для аркування 
транспортних засобів на 
майданчиках для платного
паркування в смт 
Чупахівка

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради

6 Рішення 
селищної 
ради

Про встановлення 
туристичного збору на 
території Чупахівської 
селищної ради

Поповнення
бюджету 
селища

1-2 
квартал

Виконком 
селищної 
ради

IV. Організаційно-масові питання

    1.  Підводити підсумки організаційно-масової  роботи селищної  ради за
півріччя
    2. Організувати та провести загальні збори представників громади селища,
узагальнити пропозиції, критичні зауваження, висловлені на зборах
    3. Провести навчання для працівників апарату селищної ради, керівників
комунальних підприємств, депутатів ради з питань декларування доходів
    4. Організувати і провести звіти депутатів селищної ради перед виборцями,
узагальнити критичні зауваження і пропозиції, висловлені виборцями під час
зустрічей з депутатами селищної ради
    5.  Координувати  роботу  постійних  комісій  селищної  ради,  надавати
практичну допомогу в організаційній діяльності
    6. Провести перевірку юридичних знань апарату селищної ради
    7. Забезпечити проведення засідань комісій при селищній раді



    8.  Контролювати  хід  виконання  Указів  Призедента  України,  Постанов
Кабінету  Міністрів  України,  розпоряджень  райдержадміністрації,  районної
ради та власні рішення та розпорядження
    9. Вести постійну роботу по попередженню правопорушень та злочинності
на території селищної ради, забезпечення правопорядку.
    10. Проводити організаційну роботу по поповненню бюджету селищної
ради, збір місцевих податків та зборів
    11. Провести на території селищної ради організаційно-масові заходи та
свята.

V. Навчання депутатів селищної ради
1. Податкове законодавство України
2. Законодавство України про землю
3. Законодавство України про житло
4. Укази Президента України, Постанови Кабінету України
5. Практика використань депутатських запитів та звернень
6. Бюджетний кодекс

VI. Взаємодія з апаратом селищної ради та виконкомом
1. Щомісячно проводити засідання виконавчого комітету.
2. Проводити засідання постійних комісій, засідання громадських організацій
3.  Проводити  навчання  депутатів  селищної  ради  та  навчання  апарату
селищної ради

VIІ.Робота депутатів Чупахівської селищної ради на виборчих округах

Секретар селищної ради                                          М.М.Маслюк
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