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Двадцять перша сесія селищної ради

                                                                                                   від 27.11.2019 року
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ПРОТОКОЛ
Двадцять першої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 27.11.2019                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 8 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий
порядок денний та регламент роботи двадцять першої сесії:

1. Про затвердження  Програми «Гордість громади» на 2020 рік
Доповідає:  Воробйова  Л.В.  –  заступник  селищного  голови  з  питань

діяльності виконавчих органів
2.  Про  затвердження  Програми  благоустрою  на  території  Чупахівської

селищної ради на 2020 рік
Доповідає:  Воробйова  Л.В.  –  заступник  селищного  голови  з  питань

діяльності виконавчих органів
3. Про затвердження акту передачі дров з обліку Чупахівської селищної

ради на облік відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та
КНП «Центр  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги  Чупахівської
селищної ради»

Доповідає: Чуб Н.В. - головний бухгалтер Чупахівської селищної ради      
4. Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чупахівської

територіальної  громади  у  власність  комунальному  некомерційному
підприємству « Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Чупахівської
селищної ради

Доповідає: Чуб Н.В. - головний бухгалтер Чупахівської селищної ради 
5.  Про  затвердження  Регламенту  роботи  відділу  «Центр  надання

адміністративних послуг» виконавчого комітету  Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Лилак  В.Р.  –  головний  спеціаліст  юрисконсульт  відділу

організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення.

6.  Про створення виконавчого органу  Чупахівської селищної ради, який
здійснює повноваження у сфері державної реєстрації

Доповідає:  Лилак  В.Р.  -  головний  спеціаліст  юрисконсульт  відділу
організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення.



7. Про затвердження проекту «Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон і
дверей  з  впровадженням  енергоефективних  технологій  приміщення
амбулаторії КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради,  що пропо-нується
до  фінансування  за  рахунок  коштів  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам на формування інфраструктури Чупахівської об’єднаної
територіальної громади в 2019 році

Доповідає:  Лилак  В.Р.  -  головний  спеціаліст  юрисконсульт  відділу
організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення.

8. Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
9.  Про  затвердження  плану  діяльності  Чупахівської   селищної  ради  з

підготовки  регуляторних актів в 2020 році
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
10.  Про прийняття  субвенцій з обласного бюджету
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
11. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської

селищної  ради   від  21.12.2018 року  «Про бюджет Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік»

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
 12. Про переведення закладів освіти Чупахівської селищної ради на умови

самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
 13.  Про  затвердження  Програми  надання  одноразової допомоги  дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після  досягнення
18-річного віку.

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
  14.  Про  надання  одноразової допомоги  дітям-сиротам  та дітям,

позбавленим батьківського піклування, після  досягнення  18-річного віку.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
  15.  Про  внесення  змін  до  штатного  розпису   Чупахівської

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
  16.  Про  прийняття  на  обслуговування  до  відділення  (  групи  )

підтриманого  проживання   осіб  похилого  віку   та  осіб  з  інвалідністю
комунальної  установи  «  Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»   

Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»

   17.   Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
у  власність  громадянці  Бондаренко  Ользі  Михайлівні  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   18.   Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Боровенському Юрію Павловичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

  19.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Рахмаілу Олександру Михайловичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   20.  Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину  Калашнику  Олександру  Спиридоновичу  у  власність  для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   21. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Кириченко Вірі Григорівні для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

  22. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Комарицькому Костянтину Валерійовичу для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

  23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Малишу  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства в с. Софіївка.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   24. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Невдачину  Івану  Олександровичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   25.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Малиш Анастасії Андріївні.



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   26.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Термус Анатолію Миколайовичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   27.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Резніченко Валентині Павлівні.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

   28.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Плєшакову Олександру Степановичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

  29.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства Почепцову Василю Григоровичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

 30. Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду.
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
 31.   Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Кононенко Олені Євгенівні.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

 32.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Кононенко Олені Євгенівні.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

 33.  Про надання  дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  та
споруд технічної інфраструктури (розподілення газу).

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
   34. Про  внесення  змін  до  рішення  6  сесії  23  скликання  Чупахівської
селищної ради  від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка, переданих у приватну власність».



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

35. Різне:
 1)  Про  внесення  змін  до  рішення  20  сесії  7  скликання  Чупахівської

селищної ради  від 10.10.2019 « Про включення в перелік земельних ділянок
сільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  передачі  в  оренду
шляхом проведення земельних торгів ( аукціону)».

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

 2)  Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельних  ділянок  комунальної  власності  за
межами населених пунктів.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

         Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та
регламент двадцять першої сесії селищної ради сьомого скликання
СЛУХАЛИ:  Воробйову  Л.В.  –  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  про  затвердження  Програми  «Гордість
громади» на 2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Воробйову  Л.В.  –  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів про затвердження Програми благоустрою на
території Чупахівської селищної ради на 2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.  – головного бухгалтера Чупахівської  селищної  ради
про затвердження акту передачі дров з обліку Чупахівської селищної ради на
облік відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та КНП
«Центр  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги  Чупахівської
селищної ради»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.  – головного бухгалтера Чупахівської  селищної  ради
про  безоплатну  передачу  майна  з  комунальної  власності  Чупахівської
територіальної  громади  у  власність  комунальному  некомерційному
підприємству « Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Лилака  В.Р.  –  головного  спеціаліста  юрисконсульта  відділу
організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення про  затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання
адміністративних послуг» виконавчого комітету  Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Лилака  В.Р.  –  головного  спеціаліста  юрисконсульта  відділу
організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення про створення виконавчого органу Чупахівської селищної ради,
який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Лилака В.Р.  –  головного спеціаліста  юрисконсульта відділу
організаційно-кадрової  роботи,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення про  затвердження  проекту  «Капітальний  ремонт  фасаду  та
заміна  вікон  і  дверей  з  впровадженням  енергоефективних  технологій
приміщення амбулаторії КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради,  що
пропонується  до  фінансування  за  рахунок  коштів  субвенції  з  державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Чупахівської
об’єднаної територіальної громади в 2019 році
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на
2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу обов’язки  начальника фінансового
відділу про  затвердження  плану  діяльності  Чупахівської   селищної  ради  з
підготовки  регуляторних актів в 2020 році
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу обов’язки  начальника фінансового
відділу про прийняття  субвенцій з обласного бюджету
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                                                                                   СЛУХАЛ
И: Діброву Л.О. - виконуючу обов’язки начальника фінансового відділу про
внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної



ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
переведення  закладів  освіти  Чупахівської  селищної  ради  на  умови
самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  Програми  надання  одноразової допомоги  дітям-сиротам  та
дітям,  позбавленим  батьківського піклування,  після  досягнення 18-річного
віку.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
надання  одноразової допомоги  дітям-сиротам  та дітям,  позбавленим
батьківського піклування, після  досягнення  18-річного віку.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
внесення змін до штатного розпису  Чупахівської загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора КУ « Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради» про прийняття на обслуговування до відділення
( групи ) підтриманого проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю
комунальної  установи  «  Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення )  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  у власність
громадянці Бондаренко Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Боровенському Юрію Павловичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Рахмаілу Олександру Михайловичу. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Калашнику  Олександру  Спиридоновичу  у  власність  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                                                                             
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність гр. Кириченко Вірі Григорівні для ведення особистого селянського
господарства на території Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність  гр.  Комарицькому  Костянтину  Валерійовичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність  гр.  Малишу  Миколі  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Софіївка.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у
власність  гр.  Невдачину  Івану  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Малиш Анастасії Андріївні.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Термус Анатолію Миколайовичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Резніченко Валентині Павлівні.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Плєшакову Олександру Степановичу.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства Почепцову Василю Григоровичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  Кононенко
Олені Євгенівні.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  Кононенко
Олені Євгенівні.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   виготовлення  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  та  споруд
технічної інфраструктури (розподілення газу).
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
внесення змін до рішення 13 сесії 23 скликання Чупахівської селищної ради



від 27.04.2000 р. « Про затвердження площі земельних ділянок, переданих у
приватну власність».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
внесення змін до рішення 20 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради
від  10.10.2019  «  Про  включення  в  перелік  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення,  які  підлягають  передачі  в  оренду
шляхом проведення земельних торгів ( аукціону)»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання дозволу на розробку технічної  документації  із  землеустрою щодо
поділу  земельних  ділянок  комунальної  власності  за  межами  населених
пунктів.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження  Програми
«Гордість громади» на 2020 рік

На  підставі  пункту  22  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Людмили
Воробйової про затвердження Програми « Гордість громади» на 2020 рік,
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

       1. Затвердити Програму «Гордість громади» на 2020 рік (додаток 1).
      2.  Затвердити  Положення  про  порядок  призначення  та  виплати
одноразових премій і стипендій обдарованим дітям та одноразової грошової
винагороди педагогічним працівникам ( додаток 2).
      3.  Затвердити  склад  експертної  комісії  з  призначення  стипендій
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради ( додаток 3).

       4.  Фінансування заходів  Програми здійснювати  у  межах видатків,
передбачених бюджетом Чупахівської селищної  ради на 2020 рік та інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством.
      5. Виконкому селищної ради забезпечити виконання даної Програми.
      6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
і інвестицій.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОГРАМА

«ГОРДІСТЬ ГРОМАДИ» 

на 2020 рік

смт Чупахівка
2019 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма  є  основним  документом,  що  визначає  стратегію
пошуку, навчання, виховання й розвитку обдарованих дітей.

Програма  складена  відповідно  Державної  цільової  програми
роботи з обдарованою молоддю на 2016-2020 роки, Національної програми
«Діти України», Указу Президента України № 927/2010 «Про заходи щодо
розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей
та молоді.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

     Головна мета Програми – підтримка обдарованих  і  талановитих дітей
та  молоді,  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  їх  творчого
потенціалу, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

    Програмою передбачено виконання таких завдань:
 удосконалення системи пошуку обдарованих дітей;
 впровадження в навчально-виховний процес сучасних науково-

методичних   
     концепцій, форм і видів діяльності;
 органічне поєднання навчання, виховання та розвитку обдарованих 

дітей;
 стимулювання творчої діяльності шляхом співпраці з вищими 

навчальними
     закладами, Малою Академією Наук.

3.  ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання програми надасть можливість:
 створити систему моніторингу результатів роботи з 

обдарованими дітьми;
 стимулювати роботу педагогічних колективів з обдарованими 

дітьми;
 створити умови для інтелектуального, духовного, морально-

естетичного, фізичного розвитку дітей;
 підвищити результати роботи з обдарованими дітьми.

4. ВІДСЛІДКОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ

Здійснюється через:
 аналіз умов для розвитку обдарованості дітей;
 аналіз результатів участі учнів у різноманітних конкурсах, турнірах, 

олімпіадах, змаганнях;



 визначення динаміки розвитку обдарованих дітей;
 розробка нових технологій роботи з обдарованими дітьми.

5. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування  програми  здійснюється  в  межах  асигнувань,
передбачених  у  місцевому  бюджеті  та  з  інших  джерел,  не  заборонених
законодавством.

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та виплати одноразових премій і стипендій
обдарованим дітям та одноразової грошової винагороди педагогічним

працівникам

I. Загальні положення

       Положення  про  призначення  та  виплату  стипендій  Чупахівської
селищної ради обдарованим дітям (далі - Положення) регламентує порядок
призначення та виплати стипендій переможцям III, IV етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів та II, III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук  України,  переможцям  обласної  спартакіади  школярів  з  фізичної
культури, туризму та за  високі досягнення у навчанні (золота медаль, срібна
медаль),  а  також  переможцям  Міжнародних,  Всеукраїнських,  обласних
творчих конкурсів, турнірів, чемпіонатів тощо.
        Стипендія та одноразова премія для обдарованих дітей – це фінансова
підтримка, що надається з метою заохочення дітей та молоді шкільного віку
до участі у науковій, культурній, творчій, спортивній, громадській діяльності
та  реалізації  проектів,  забезпечення  економічних  і  соціальних  гарантій
самореалізації особистості.
         Одноразова  грошова  винагорода  педагогічним  працівникам  є
мотивуючим  засобом  для  педагогів,  які  здійснювали  підготовку  дітей  і
матеріальним заохоченням до подальшої роботи з обдарованими дітьми.
        Призначення стипендій та одноразових премій дітям спрямоване  на
реалізацію  права  кожної  дитини  брати  участь  у  науковому,  спортивному,
культурному  і  творчому  житті  суспільства,  про  що  зазначено  в  статті  31
Конвенції  ООН  про  права  дитини,  виховання  громадянина  України  та
патріота  малої  Батьківщини,  залучення  підростаючого  покоління  до
розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як
ефективного засобу соціалізації дітей і підлітків.
        Виплата стипендій здійснюється впродовж навчального року з 1 вересня
до 31 травня.
        Виплата одноразових премій дітям та одноразової грошової винагороди
педагогічним працівникам здійснюється за підсумками результатів олімпіад,
конкурсів, спартакіад, чемпіонатів тощо.
       Виплата  стипендій,  одноразових  премій  та  одноразових  грошових
винагород починається  після подання клопотання адміністрацією закладів
загальної  середньої  освіти та видачі розпорядження головою Чупахівської
селищної ради. Організація, координація і контроль щодо надання грошових
винагород учням здійснюється відділом освіти,  молоді і спорту Чупахівської
селищної ради.



У випадку,  якщо стипендіат  має  право на призначення кількох стипендій,
виплачується одна більшого розміру.
               

II. Порядок призначення одноразових премій та стипендій 
обдарованим дітям

        Відділ освіти, молоді і спорту Чупахівської селищної ради надає списки
претендентів  на  виплату  одноразових  премій,  стипендій  та  одноразових
грошових винагород на підставі  клопотань адміністрації закладів освіти та
формує списки дітей та педагогічних працівників.

         1. Висування кандидатів на нагородження стипендією та вимоги до
оформлення і подання документів:
 Висування  кандидатур  учнів  загальноосвітніх  та  позашкільних  закладів
освіти,  підпорядкованих  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради, на нагородження стипендією селищного  голови «Гордість
громади»  для  дітей  та  молоді  здійснюється  радою  закладу  освіти  або
педагогічною  радою  позашкільного  навчального  закладу,  в  якому  вони
навчаються.  Рада  закладу  освіти  або  педагогічна  рада  позашкільного
навчального  закладу  розглядає  на  підставі  об’єктивних  даних  можливість
участі в конкурсі на нагородження стипендією учнів цього закладу і надає
клопотання до експертної комісії з призначення стипендій, що створюється
при виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради, яка після винесення
експертної  оцінки  подає  клопотання  селищному  голові  про  стипендії
обраним кандидатурам. 
        2. До експертної комісії з призначення стипендій голови селищної ради
також  подаються  наступні  документи  кандидатів  на  нагородження
стипендією:
- копії нагород: дипломи, сертифікати, почесні грамоти тощо;
-  копії  патентів  на  власний  винахід,  своїх  публікацій  у  виданнях,  збірки
власних творів тощо.
 
     3.  Експертна  комісія  з  призначення  стипендій  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  до  15  серпня розглядає  подані  матеріали.  За
результатами  голосування  складається  протокол,  який  передається
селищному голові.
    4. Розпорядженням селищного голови затверджується список стипендіатів.
    5. Порядок вручення сертифікатів стипендіата Чупахівського селищного
голови:
        Вручення сертифікатів стипендіата Чупахівського селищного голови
здійснюється  головою в урочистій обстановці.  Для участі  в урочистостях
запрошуються  депутати  селищної  ради,  члени  експертної  комісії  з
призначення  стипендій виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради,
керівники закладів освіти, культури і педагоги, учні і вихованці яких стали
стипендіатами, батьки.



 Фінансування здійснюється в межах кошторисного призначення.

III. Розмір виплати одноразових премій, стипендій та одноразових
грошових винагород

Інтелектуальний напрямок:

Переможці  III  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів отримують одноразові премії в розмірі:
1 місце – 500 грн.
2 місце – 400 грн.
3 місце – 300 грн.

Переможці  IV  етапу  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з  навчальних
предметів отримують одноразові премії в розмірі:
1 місце –1000 грн.
2 місце – 800 грн.
3 місце – 600 грн.

Переможці  II етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково  -
дослідницьких робіт учнів-членів  Малої  академії  наук України отримують
стипендії в розмірі:
1 місце – 300 грн.
2 місце – 200 грн.
3 місце –150 грн.

Переможці  III етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту   науково  -
дослідницьких робіт учнів-членів  Малої  академії  наук України отримують
стипендії в розмірі:
1 місце – 400 грн.
2 місце – 300 грн.
3 місце –200 грн.

Медалісти отримують одноразові премії в розмірі: 
Золота медаль – 1000 грн.
Срібна медаль – 500 грн.

Творчий напрямок:

Переможці обласних конкурсів, чемпіонатів, турнірів, фестивалів
отримують одноразові премії в розмірі:
1 місце – 400 грн.
2 місце – 300 грн.
3 місце – 200 грн.



Переможці Всеукраїнських та міжнародних конкурсів отримують
одноразові премії в розмірі:
1 місце – 1000 грн.
2 місце – 800 грн
3 місце – 500 грн.

Фізична культура, спорт, туризм:

Переможці  обласних  спартакіад  школярів  отримують  одноразові  премії  в
розмірі:
          Один учасник                                                 Команда
      1 місце – 300 грн.                                     1 місце – 600 грн.
      2 місце – 200 грн.                                     2 місце – 400 грн.
      3 місце – 150 грн.                                     3 місце – 300 грн.

Призери чемпіонатів України та  призери міжнародних змагань отримують
одноразові премії в розмірі:
Один учасник                                                    Команда
1 місце – 600 грн.                                              1 місце – 1000 грн.
2 місце – 400 грн.                                              2 місце – 800 грн.
3 місце – 300 грн.                                              3 місце – 500 грн.

IV. Порядок призначення одноразових грошових винагород
педагогічним працівникам

     За  підготовку  учнів  переможців  III або  IV етапів  Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів та  II,  III етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук  України  педагогічні  працівники  отримують  одноразові  грошові
винагороди в розмірі - 700 грн.
     У  випадку,  якщо  педагогічний  працівник  підготував  двох  учнів
переможців  III або IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів або/та II, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України -
одноразова грошова винагорода виплачуватиметься в розмірі - 1200 грн.
      У  випадку,  якщо  педагогічний  працівник  підготував  трьох  учнів
переможців  III  або  IV  етапів  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних предметів або/та II, III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України -
одноразова грошова винагорода виплачуватиметься в розмірі - 1500 грн.

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



Додаток 2

СКЛАД
 експертної комісії з призначення стипендій виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради

Людмила ВОРОБЙОВА – заступник селищного голови з питань діяльності   
                                              виконавчих органів ради,  голова комісії;

Микола МАСЛЮК  -          секретар селищної ради,
                                              заступник голови комісії;

Олена БЕКІРОВА  -             завідувач методичного кабінету відділу освіти, 
                                               молоді та спорту Чупахівської селищної ради, 
                                               секретар комісії;

Валентина ПОЛУЙКО –     начальник відділу освіти, молоді та спорту,
                                               член комісії;

Віра КАЛАЧ                -       начальник відділу культури та туризму,
                                              член комісії;

Оксана САЄНКО       -        директор КУ « Центр надання соціальних послуг»,
                                              член комісії;

Володимир ХИЖНЯК –     депутат Чупахівської селищної ради,
                                              член комісії.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження  Програми
благоустрою на території Чупахівської
селищної ради на 2020 рік.

 
Керуючись  пунктом 1  статті  10   Закону  України «  Про благоустрій

населених пунктів», пунктами 22, 44 частини першої статті 26, підпунктом 7
пункту  «а»  статті  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  житлово-
комунального господарства Світлани Хижняк про « Програму  благоустрою
на території Чупахівської селищної ради на 2020 рік», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

 
1. Затвердити Програму благоустрою на території Чупахівської селищної

ради на 2020 рік (додається).
2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з

питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
          зв'язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОГРАМА
 благоустрою  населених

пунктів Чупахівської селищної ради
на 2020 рік

смт Чупахівка

2019

ПАСПОРТ

Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік

1
Ініціатор розроблення 
програми

Чупахівська селищна рада

2 Розробник програми Чупахівська селищна рада



3 Співрозробники програми                          -

4
Відповідальні виконавці 
програми Чупахівська селищна рада

5 Учасники програми
Чупахівська селищна рада, 

депутати Чупахівської селищної ради

6 Термін реалізації програми 2020 рік

7
Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 
виконанні програми

Селищний бюджет

8

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис. грн.

1 700

у тому числі:

8.1
кошти обласного бюджету, 
тис. грн.

-

8.2
кошти селищного бюджету, 
тис. грн.

1 700

8.3
інших джерел, не 
заборонених законодавством
України

-

Загальні положення

      Програма благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на
2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до  Конституції України, 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про благоустрій
населених  пунктів»,   «Про  поховання  та  похоронну  справу»  та  статті  91
Бюджетного кодексу України.



        Програма визначає мету, завдання, обґрунтування шляхів та засобів
розв’язання  проблеми,  пріоритети,  напрямки  діяльності  та  фінансове
забезпечення,  заходи  по  виконанню  та  очікувані  результати  виконання
Програми. 

Мета

        Затвердження місцевої бюджетної Програми  та забезпечення повного
виконання всіх передбачених заходів   направлені на  виконання власних та
делегованих повноважень органу місцевого самоврядування по благоустрою
населених пунктів  територіальної громади.
       Головною метою Програми є благоустрій територій населених пунктів
селищної ради, покращення умов проживання мешканців.

Завдання

Основними завданнями Програми є :

- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 
територій населених пунктів селищної ради у належному стані, їх 
санітарного очищення;
- утримання доріг місцевого значення;
- утримання та ремонт об’єктів зовнішнього освітлення та покращення стану 
освітлення населених пунктів селищної ради;
- забезпечення належного утримання та збереження історико-культурних 
об’єктів та інших об’єктів загального користування;
- благоустрій малих архітектурних форм: пам’ятників, пам’яток культурної 
та історичної спадщини;
- надання допомоги при здійсненні поховання одиноких громадян без 
певного місця проживання, знайдених померлими, у разі відсутності родичів 
або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання;
- зимове утримання доріг, тротуарів та територій загального користування;
- утримання парків, скверів, берегів водойм;
- створення, облаштування та утримання дитячих та спортивних 
майданчиків, тощо;
- ремонт, розмітка та забезпечення належного утримання проїжджої частини 
доріг і пішохідних доріжок, мостів, пішохідних переходів;
- установлення дорожніх знаків                                                                               
-  виготовлення табличок з назвами вулиць, і трафаретів номерів будинків;     
- установка відео спостереження в місцях масового скупчення людей, на 
перехрестях доріг тощо;
- виконання протиожеледних заходів на дорогах  населених пунктів громади;
- утримання кладовищ; 
- установка та догляд за огорожами; 
- утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання 
клумб, газонів, смуг зелених насаджень;



- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;                                                         
- визначення та благоустрій місць під встановлення контейнерів для збору 
сміття;                                
 - організація толок.                                                                                              

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

          Для розв’язання проблеми  утримання в  задовільному санітарному та 
екологічному стані територій  населених пунктів селищної ради,  основними 
напрямами діяльності селищної ради, всіх суб’єктів господарювання, які 
розташовані на території  громади, громадян є :
- організація та проведення  таких заходів: Дня довкілля, двомісячника 
благоустрою (з метою регулярного впорядкування територій  населених 
пунктів селищної ради);
- контроль за дотриманням керівниками та іншими посадовими особами 
підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, 
підприємцями, громадянами вимог рішень селищної ради та виконавчого 
комітету з питань благоустрою;
- забезпечення виконання робіт з прибирання опалого листя та сміття  на 
територіях загального користування;
- забезпечення виконання робіт з косіння трави на територіях загального 
користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями та 
установами;
- забезпечення виконання робіт з обрізки дерев та кущів на територіях 
загального користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями 
та установами;
- забезпечення виконання робіт з належного утримання меморіалів, 
пам’ятників, братських могил населених пунктах селищної ради. 
- регулювання чисельності бродячих тварин; 
- посилення роботи з керівниками та іншими посадовими особами 
підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, 
підприємцями, громадянами рішень селищної ради та виконавчого комітету з
питань благоустрою;
- забезпечення території населених пунктів селищної ради зовнішнім 
освітленням, особливо в аварійно-небезпечних місцях, з 
метою створення умов безаварійного руху транспорту та пішоходів, 
орієнтування в житловій зоні, можливості добре розпізнавати будинки, 
інженерно-технічні споруди, нумерацію будинків, назви вулиць, 
запобігання виникненню різних кримінальних випадків та скоєння злочинів;
- забезпечення збереження зелених насаджень, а також виконання заходів 
щодо розширення площі озеленення;
- забезпечення виконання робіт по прибиранню та ремонту проїжджої 
частини вулиць, площ населених пунктів громади;
- забезпечення виконання робіт з своєчасного очищення вулиць та 
пішохідних доріжок від снігу.



Фінансове забезпечення

     Статтею  36  Закону  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»
встановлено,  що  фінансування   місцевих   програм    благоустрою  
населених  пунктів  проводиться  за  рахунок  коштів  місцевих  бюджетів.
Головний  розпорядник  коштів  – Чупахівська селищна  рада Охтирського
району  Сумської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти
на фінансування Програми із загального та спеціального фонду селищного
бюджету.
Фінансування  Програми  здійснюється  в  межах  видатків,  передбачених  в
селищному  бюджеті  на  відповідний  бюджетний  рік -  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»,  а  також  за  рахунок  інших  джерел,  не
заборонених чинним законодавством.

Очікувані результати виконання

Виконання Програми дасть змогу:
- постійно підтримувати  в належному санітарному  стані території  
населених пунктів сел. ради;
- сприяти поліпшенню еколог. ситуації та покращенню умов проживання і 
відпочинку населення шляхом належного догляду за зеленими 
насадженнями, місцями загального користування, утримання та приведення в
належний  стан меморіалів, пам’ятників, братських могил, кладовищ;
- регулювати чисельність бродячих тварин;
- покращити зовнішнє освітлення вулиць населених пунктів територіальної 
громади, що зменшить кількість  дорожньо–транспортних пригод і 
травматизму та  забезпечить дотримання громадського порядку;
- зменшити кількість скарг від населення;
- покращити стан автомобільних доріг;                                                                  
- часткове вирішення питання зайнятості населення.
                                                                     

Начальник відділу житлово-
комунального господарства                                  Світлана ХИЖНЯК

                                                                         

    Додаток 1                

До Програми

Ресурсне забезпечення Програми благоустрою 



населених пунктів Чупахівської селищної ради на 2020 рік

Джерела

фінансування

2020 рік

Тис.гр.

Всього

Тис.гр.

Селищний бюджет 1 700  1 700

РАЗОМ: 1 700 1 700

___________________

Додаток 2
до  Програми

Заходи 

Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік



Напрямки Виконавці
Строк 
виконання 
заходу

Джерела 
фінансування

Орієнтовні 
обсяги 
фінансуванн
я 
(вартість),   
тис. гривень

Очікувані результати

Вирішення 
загальних 
питань по 
благоустрою

Селищна 
рада

2020 рік Селищний 
бюджет

850 Створення повноцінної
матеріально-технічної 
бази для здійснення 
благоустрою

Належне 
утримання 
вулично- 
дорожної 
мережі

Селищна 
рада

2020 рік Селищний 
бюджет

850 Вільний рух 
транспорту і пішоходів

_________________

                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про затвердження акту  передачі  дров з  обліку  Чупахівської  селищної
ради на  облік  відділу  освіти,  молоді  та  спорту Чупахівської  селищної
ради  та  КНП  «Центр  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги
Чупахівської селищної ради»

    Керуючись підпунктом 5 пункту «а» частини першої  статті  30 Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію
начальника відділу житлово - комунального господарства Світлани Хижняк
про затвердження акту передачі дров з обліку Чупахівської селищної ради на
облік відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та КНП
«Центр  надання  первинної  медико-санітарної  допомоги  Чупахівської
селищної ради», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт передачі дров з обліку Чупахівської селищної ради
на  облік  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної
ради  та  КНП  «Центр  надання  первинної  медико-санітарної
допомоги Чупахівської селищної ради» ( Додається)

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

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ

                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
27.11.2019                 смт  Чупахівка

Про безоплатну передачу майна з  комунальної власності  Чупахівської
територіальної  громади  у  власність  комунальному  некомерційному



підприємству  «  Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради

       Керуючись  статтею  26, частини 5 статті 60 Закону   України  «Про
місцеве  самоврядування   в Україні»,  статтею  136 Господарського кодексу
України заслухавши  інформацію  головного  бухгалтера  Чупахівської
селищної  ради Наталії  Чуб про  безоплатну передачу майна з  комунальної
власності  Чупахівської  територіальної  громади  у  власність  комунальному
некомерційному  підприємству  «  Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської селищної ради, селищна рада В И Р І Ш И ЛА:

     1.  Передати  безоплатно  з  комунальної  власності  Чупахівської
територіальної  громади  у  власність  комунальному  некомерційному
підприємству « Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Чупахівської
селищної  ради легковий автомобіль  Renault Dokker,  колір -  білий,   номер
кузова VF10SRA3463949629, номер двигуна K7MA8UF72829. ( додаток 1)
    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

Майно, що  належить до комунальної власності об’єднаної
територіальної громади Чупахівської селищної ради та

передається на баланс КНП «ЦПМСД»

Найменування майна та 
його технічні 
характеристики

Рік 
випуску

Інвентарний

номер

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Кількість

Автомобіль легковий
       Renault Dokker

11. 2019 10150077 391000,00 1

Додаток 1 

 



Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Регламенту 
роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
виконавчого комітету  
Чупахівської селищної ради



На  виконання  Закону  України  «Про  адміністративні  послуги»,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588
«Про  затвердження  Примірного  Регламенту  центру  надання
адміністративних  послуг»,  та  керуючись  статтями  25,  26  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:
 

      1. Затвердити Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних
послуг» (далі – відділ ЦНАП) виконавчого комітету  Чупахівської селищної
ради (додається).  
     2. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Олександра Кужеля

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1
 

РЕГЛАМЕНТ
ВІДДІЛУ  «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи відділу Центру
надання адміністративних послуг (далі – відділ ЦНАП) виконавчого комітету
Чупахівської  селищної  ради,  порядок  дій  адміністраторів,  державних
реєстраторів та інших працівників відділу ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами
надання адміністративних послуг.
       1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законі України « Про адміністративні послуги».
        1.3. Надання адміністративних послуг у відділі ЦНАП здійснюється з
дотриманням таких принципів: 



1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
2) стабільності;
3) рівності перед законом;
4) відкритості та прозорості;
5) оперативності та своєчасності;
6) доступності інформації про надання адміністративних послуг;
7) захищеності персональних даних;
8) раціональної  мінімізації  кількості  документів  та  процедурних  дій,

що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
9) неупередженості та справедливості;
10) доступності та зручності для суб’єктів звернень. 
1.4. Відділ  ЦНАП  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією та

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

1.5. Дотримання вимог  Регламенту відділу ЦНАП є обов’язковим до
виконання  усіма  працівниками  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної
ради,  представниками  місцевих/регіональних  дозвільних  органів,  органів
виконавчої влади, які здійснюють прийом у Центрі.  

РОЗДІЛ 2. ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦНАП

2.1. Відділ  ЦНАП  розміщується  в  приміщенні  та  за  адресою
Чупахівської селищної ради : смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд.53  

На  вході  до  приміщення  розміщується  інформаційна  вивіска  з
найменуванням відділу ЦНАП та графіком його роботи, а також табличка,
виконана шрифтом Брайля.

Графік  роботи  відділу  ЦНАП  додатково  затверджується  окремим
рішенням виконавчого комітету Чупахівської селищної ради.

Вхід до приміщення,  де  розташовується відділ   ЦНАП облаштовано
пандусом  для  осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями   та  суб’єктів
звернення з дитячими візками.

На  прилеглій  до  відділу  ЦНАП  території  передбачається  місце  для
безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. 

2.2. Приміщення  відділу  ЦНАП  поділяється  на  відкриту  та  закриту
частини.

У  відкритій  частині  здійснюється  прийом,  консультування,
інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками відділу.
Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини відділу
ЦНАП.

Відкрита частина включає:
- сектор прийому;
- сектор інформування;
- сектор очікування;
- сектор   обслуговування.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654


Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.
Закрита  частина  призначена  виключно  для  збереження  документів,

справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).
Вхід до закритої частини відділу суб’єктам звернення забороняється.
2.3. У  секторі  прийому  здійснюється  загальне  інформування  та

консультування суб’єктів звернення з питань роботи відділу ЦНАП.
2.4. Сектор  інформування  облаштовано  з  метою  ознайомлення

суб’єктів  звернення  з  порядком  та  умовами  надання  адміністративних
послуг.

У  секторі  інформування  розміщуються  інформаційні  стенди  в
зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію,
необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовано столами, стільцями, телефонами та
забезпечується  канцелярськими  товарами  для  заповнення  суб’єктами
звернення необхідних документів.

2.5. Сектор  очікування  розміщується  в  просторому  приміщенні  та
облаштовано в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

2.6. Сектор  обслуговування  утворений  за  принципом  відкритості
розміщення  робочих  місць.  Кожне  робоче  місце  для  прийому  суб’єктів
звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця,
прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.

2.7. Площа  секторів  очікування  та  обслуговування  достатня  для
забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і
роботи адміністраторів відділу ЦНАП.

2.8. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про:
1) найменування  відділу  ЦНАП,  його  місцезнаходження,  номери

телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
2) графік роботи відділу ЦНАП (прийомні дні та години, вихідні дні);
3)  перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  Центр,  та

відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
4) строки надання адміністративних послуг;
5)  бланки  заяв  та  інших  документів,  необхідних  для  звернення  за

отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
6) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
7)  прізвище,  ім’я,  по-батькові  керівника  відділу  ЦНАП,  контактні

телефони, адресу електронної пошти;
8) Положення про відділ ЦНАП;
9) Регламент роботи відділу ЦНАП.
2.9. Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  відділ

ЦНАП,  розміщено у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.
Адміністративні  послуги  в  переліку  групуються  за  суб’єктами  надання
адміністративних послуг.

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг,
розміщуються  у  секторі  інформування  на  стендах-накопичувачах  або
стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.



2.11. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується
вільний  доступ  до  інформації,  зазначеної  в  цьому  розділі,  шляхом
розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах.

2.12. На  основі  узгоджених  рішень  із  суб’єктами  надання
адміністративних послуг у відділі ЦНАП можуть надаватися адміністративні
послуги безпосередньо такими суб’єктами.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

3.1. Керівник  відділу  ЦНАП  (начальник  відділу)  може  вносити
суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності
внесення  змін  до  затверджених  інформаційних  та  технологічних  карток
адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру
у сфері господарської діяльності).

3.2. У  разі  внесення  змін  до  законодавства  щодо  надання
адміністративної  послуги  суб’єкт  її  надання  своєчасно  інформує  про  це
керівника  відділу  ЦНАП,  готує  пропозиції  щодо  внесення  змін  до
інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

3.3. Інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, які
надаються  Чупахівською  селищною  радою  та  її  виконавчими  органами
затверджуються виконавчим комітетом Чупахівської селищної ради.

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА ЦНАП

4.1. Працівники  відділу  ЦНАП  допомагають  суб’єктам  звернення  у
користуванні  автоматизованою системою керування чергою (за наявності),
консультують  із  загальних  питань  організації  роботи  відділу  та  порядку
прийому суб’єктів звернення.

Працівники відділу ЦНАП також:
1) інформують  за  усним  клопотанням  суб’єкта  звернення  про

належність порушеного ним питання до компетенції відділу ЦНАП;
2) консультують суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати за

надання платних адміністративних послуг, надають інформацію про платіжні
реквізити;

3) надають  іншу  інформацію  та  допомогу,  що  необхідні  суб’єктам
звернення до прийому їх адміністратором.

4.2. Чупахівська селищна рада забезпечує роботу окремого розділу на
офіційному  веб-сайті  Чупахівської  селищної  ради,  де  розміщується
інформація,  зазначена  в  пункті  2.8.  розділу  2  цього  Регламенту,  а  також
відомості  про  місце  розташування  відділу  ЦНАП,  найближчі  зупинки
громадського  транспорту,  під’їзні  шляхи,  місця  паркування,  інша корисна
для суб’єктів звернення інформація.



4.3. Суб’єктам  звернення,  які  звернулися  до  відділу  ЦНАП  з
використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної
пошти,  інших  засобів  зв’язку),  забезпечується  можливість  отримання
інформації  про  надання  адміністративних  послуг  Центром  у  спосіб,
аналогічний способу звернення.

РОЗДІЛ 5. КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ В ЦНАП

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування
суб’єктів  звернення  у  відділі  ЦНАП  вживаються  заходи  для  запобігання
утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою
суб’єкт  звернення  для  прийому  адміністратором  відділу  реєструється  за
допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та
очікує на прийом. 

5.3. У відділі  ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів
звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній
запис здійснюється шляхом особистого звернення до відділу ЦНАП. Прийом
суб’єктів  звернення,  які  зареєструвалися  шляхом  попереднього  запису,
здійснюється у визначені керівником відділу ЦНАП години. 

5.4. Відділ  ЦНАП  може  здійснювати  керування  чергою  в  інший
спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦНАП

6.1. Прийняття  від  суб’єкта  звернення  заяви  та  інших  документів,
необхідних  для  надання  адміністративної  послуги  (далі  –  вхідний  пакет
документів),  та  повернення  документів  з  результатом  надання
адміністративної  послуги (далі –  вихідний пакет документів)  здійснюється
виключно у відділі ЦНАП.

6.2. Прийняття  від  суб’єктів  господарювання  заяви  про  видачу
документів  дозвільного  характеру  та  документів,  що  додаються  до  неї,
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства,
видача  (переоформлення,  видача  дублікатів,  анулювання)  документів
дозвільного  характеру,  які  оформлені  регіональними  та  місцевими
дозвільними  органами,  та  зареєстрованих  декларацій  здійснюються
відповідно до Закону України « Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності».  

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у
відділ  ЦНАП особисто, через уповноваженого представника, надіслати його
поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених
законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.



6.4. У разі  коли вхідний пакет документів  подається  уповноваженим
представником  суб’єкта  звернення,  пред’являються  документи,  що
посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.5. Адміністратор  відділу  ЦНАП  перевіряє  відповідність  вхідного
пакета  документів  інформаційній  картці  адміністративної  послуги,  у  разі
потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У
разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час
заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про
відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

6.6. Заява,  що  подається  для  отримання  адміністративної  послуги,
повинна  містити  дозвіл  суб’єкта  звернення  на  обробку,  використання  та
зберігання  його  персональних  даних  у  межах,  необхідних  для  надання
адміністративної послуги.

6.7. Адміністратор  відділу  ЦНАП  складає  опис  вхідного  пакета
документів,  у  якому  зазначаються  інформація  про  заяву  та  перелік
документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета
документів  за  підписом і  з  проставлянням  печатки  (штампа)  відповідного
адміністратора  Центру,  а  також відмітки  про дату  та  час  його  складення.
Другий  примірник  опису  вхідного  пакета  документів  зберігається  в
матеріалах  справи,  а  у  разі  здійснення  у  відділі  ЦНАП  електронного
документообігу – в електронній формі.

6.9. Адміністратор відділу ЦНАП під час  отримання вхідного пакета
документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб
його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також
спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто,
засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в
описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

6.10. Адміністратор  відділу  ЦНАП  здійснює  реєстрацію  вхідного
пакета  документів  шляхом  внесення  даних  до  журналу  реєстрації  (у
паперовій  та/або  електронній  формі).  Після  внесення  даних  справі
присвоюється  номер,  за  яким  здійснюється  її  ідентифікація  та  який
фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.11. У  разі  коли  вхідний  пакет  документів  отримано  засобами
поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта
звернення спосіб його повідомлення, адміністратор відділу ЦНАП не пізніше
наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета
документів  електронною  поштою  (та/або  його  відскановану  копію)  чи
іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

6.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор відділу
ЦНАП   формує  справу  у  паперовій  та/або  електронній  формі  та  в  разі
потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

6.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор відділу ЦНАП вносить
до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім
випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги).



Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій
(етапів),  необхідних  для  надання  адміністративної  послуги,  та  залучених
суб’єктів надання адміністративних послуг.

РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ (ВХІДНОГО ПАКЕТА
ДОКУМЕНТІВ)

7.1. Після  вчинення дій,  передбачених  розділом 6  цього Регламенту,
адміністратор  відділу  ЦНАП  зобов’язаний  невідкладно,  але  не  пізніше
наступного  робочого  дня,  надіслати  (передати)  вхідний  пакет  документів
суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить
питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про
проходження  справи  із  зазначенням  часу,  дати  та  найменування  суб’єкта
надання адміністративної послуги, до якого її  надіслано, та проставлянням
печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

7.2. Передача справ у паперовій формі від відділу ЦНАП до суб’єкта
надання  адміністративної  послуги  здійснюється  не  менше  ніж  один  раз
протягом  робочого  дня,  шляхом  доставки  працівником  відділу  ЦНАП,
надсилання  відсканованих  документів  з  використанням  засобів
телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги
зобов’язаний  внести  запис  про  її  отримання  із  зазначенням  дати  та  часу,
прізвища,  імені,  по  батькові  відповідальної  посадової  особи до  листа  про
проходження справи.

7.4. Контроль  за  дотриманням  суб’єктами  надання  адміністративних
послуг  строків  розгляду  справ  та  прийняття  рішень  здійснюється
адміністраторами відділу ЦНАП.

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:
1) своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку

розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час
розгляду справи;

2) надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі
шляхом  надсилання  на  адресу  електронної  пошти)  адміністратора  відділу
ЦНАП про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду
справи  (строків  надання  адміністративної  послуги  тощо)  адміністратор
відділу ЦНАП невідкладно інформує про це керівника  (начальника відділу
ЦНАП).

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДАЧА ВИХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ
СУБ’ЄКТОВІ ЗВЕРНЕННЯ

8.1. Суб’єкт  надання  адміністративної  послуги  невідкладно,  але  не
пізніше  наступного  робочого  дня  після  оформлення  результату  надання



адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його
до відділу ЦНАП, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор  відділу  ЦНАП  невідкладно  у  день  надходження
вихідного  пакета  документів  повідомляє  про  результат  надання
адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі
вхідного  пакета  документів,  здійснює  реєстрацію  вихідного  пакета
документів  шляхом  внесення  відповідних  відомостей  до  листа  про
проходження  справи,  а  також до  відповідного  реєстру  в  паперовій  та/або
електронній формі.

8.3. Вихідний  пакет  документів  передається  суб’єктові  звернення
особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у
разі  пред’явлення  документа,  що  посвідчує  особу  та/або  засвідчує  його
повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в
інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом
звернення зберігається в матеріалах справи.

8.4. У  разі  не  зазначення  суб’єктом  звернення  зручного  для  нього
способу  отримання  вихідного  пакета  документів  або  його  неотримання  у
відділі  ЦНАП  протягом  двох  місяців  відповідні  документи  надсилаються
суб’єктові  звернення  засобами  поштового  зв’язку.  У  разі  відсутності
відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та
іншої  контактної  інформації  вихідний  пакет  документів  зберігається
протягом  тримісячного  строку  у  відділу  ЦНАП,  а  потім  передається  для
архівного зберігання.

8.5. У  разі  коли  адміністративна  послуга  надається  невідкладно,
адміністратор  відділу  ЦНАП реєструє  інформацію про  результат  розгляду
справи  в  журналі  (у  паперовій  та/або  електронній формі)  та  передає  його
суб’єктові звернення.

8.6. Відповідальність  за  несвоєчасне  та  неналежне  надання
адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах
повноважень адміністратори і керівник відділу ЦНАП.

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у
паперовій  (копія)  та/або  електронній  (  відскановані  документи)  формі,
зокрема  заява  суб’єкта  звернення,  результат  надання  адміністративної
послуги та інші документи зберігаються у відділі ЦНАП. 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної
послуги.
 

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  створення  виконавчого
органу Чупахівської селищної
ради, який здійснює повнова-
ження  у  сфері  державної
реєстрації

         Керуючись  статтями  26,  38,  54  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх



обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» від 26.11.2015 № 834-VIII, Закону України від 26 листопада 2015
року  №  835-VIII  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про  державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських
формувань», Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань», Закону України від 10.12.2015 року №888 – VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та  оптимізації  надання
адміністративних  послуг»,  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25
грудня  2015  р.  №  1127,  заслухавши  начальника  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  Лідію  Кузьменко  щодо  необхідності  набуття
повноважень в сфері державної реєстрації, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Створити у складі Чупахівської селищної ради виконавчий орган,
який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації.

2. Затвердити  Положення  про  виконавчий  орган, який  здійснює
повноваження у сфері державної реєстрації (Додаток 1).

3. Вжити необхідних заходів щодо матеріально-технічної організації
та забезпечення діяльності виконавчого органу Чупахівської селищної ради,
який здійснює повноваження у сфері державної реєстрації.

4. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  селищного
голову Олександра Кужеля.

Селищний голова              Олександр Кужель



Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий орган Чупахівської селищної ради, який здійснює

повноваження у сфері державної реєстрації

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Виконавчий  орган  Чупахівської  селищної  ради, який  здійснює

повноваження  у  сфері  державної  реєстрації  (далі  –  Виконавчий  орган)  є
відділ  «Центр  надання  адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради,  створений  відповідно  до  рішення   сесії
селищної ради.  

1.2. Державної  реєстратор  (далі  –  Реєстратор)  є  посадовою особою
відділу  «Центр  надання  адміністративних  послуг»  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної   ради  та  входить  до  складу  виконавчого  органу.
Реєстратор реалізовує повноваження, покладені на місцеве самоврядування
щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських  формувань. Реєстратор  у  своїй  діяльності  підзвітний  і
підконтрольний Чупахівській селищній раді, підпорядкований її виконавчому
комітету та селищному голові згідно розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Реєстратор керується Конституцією і законами
України,  постановами  Верховної  Ради  України,  декретами,  постановами  і



розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України з
питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань, наказами Міністерства юстиції України, рішеннями
Чупахівської  селищної  ради  та  її  виконавчого  комітету,  розпорядженнями
селищного  голови,  даним  Положенням  та  іншими  нормативно-правовими
актами.

1.4. Фінансування  діяльності  та  матеріально  технічне  забезпечення
виконавчого  органу  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.
Реєстратор володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених
законодавством України.

1.5. Реєстратор  є  посадовою  особою  місцевого  самоврядування,
відповідно  до  цього  Положення  має  посадові  повноваження  та  обов’язки
щодо  здійснення  повноважень  у  сфері  державної  реєстрації  і  отримує
заробітну плату.

1.6. Чупахівська селищна рада створює належні умови для роботи та
підвищення  кваліфікації  Реєстратора,  забезпечує  його  приміщенням,
телефонним  зв’язком,  сучасними  засобами  оргтехніки,  законодавчими  та
іншими  нормативними  актами  і  довідковими  матеріалами,  іншими
посібниками та літературою.

1.7. Положення про Реєстратора та зміни до нього затверджуються
селищною  радою.

1.8. Реєстратор  взаємодіє  з  усіма  відділами  селищної  ради,  з
об’єднаннями  громадян,  а  також  з  підприємствами,  установами,
організаціями  при  вирішенні  питань,  які  відносяться  до  компетенції
Реєстратора.

1.9. Реєстратор використовує  в  роботі  бланки,  штампи  та  печатки
визначені та затверджені відповідно до чинного законодавства.

1.10. Реєстратор  повинен  мати  сертифікат  про  підтвердження
професійної компетентності у сфері державної реєстрації та власну печатку.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕЄСТРАТОРА

2.1. Метою  Реєстратора  є  забезпечення  виконання  покладених  на
орган  місцевого  самоврядування  повноважень  щодо  державної  реєстрації
речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень,  державної  реєстрації
юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань.
Реєстратор,  відповідно  до  покладених  на  нього  завдань  забезпечує
дотримання  Конституції  України  та  законів  України,  актів  Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних
органів  виконавчої  влади,  інших  нормативних  актів,  що  регулюють
забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації.

2.2. Основними завданнями Реєстратора є:
2.2.1  Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної

реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно та  їх  обтяжень,  реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.



2.2.2  Забезпечення  реалізації  юридичними  та  фізичними  особами
своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх  обтяжень,  державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань.

2.2.3  Забезпечення  виконання  покладених  на  органи  місцевого
самоврядування  повноважень  щодо  державної  реєстрації  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень, а також реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

2.2.4  Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань. Формування та ведення реєстраційних справ.

2.2.5  Забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, а також реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.

2.2.6  Виконання інших завдань, передбачених Законом України «Про
державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень»,
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими
актами.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ПРАВА РЕЄСТРАТОРА
3.1. Реєстратор відповідно до покладених на нього завдань здійснює

такі повноваження:
3.1.1. Узагальнює  практику  застосування  законодавства  з  питань

державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної
реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та  громадських
формувань, готує пропозиції щодо його вдосконалення.

3.1.2. Організовує  роботу,  пов’язану  із  забезпеченням  діяльності  у
сфері  державної  реєстрації  прав на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень та
державної  реєстрації  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських формувань та здійснює заходи, щодо підвищення ефективності
цієї роботи.

3.1.3. Реалізує  заходи  з  підвищення  кваліфікації  у  сфері  державної
реєстрації  прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.1.4. Забезпечує  здійснення  державної  реєстрації  прав на  нерухоме
майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань.

3.1.5. Забезпечує надання інформації  про державну реєстрацію прав
на нерухоме майно та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до законодавства.

3.1.6. Забезпечує  взяття  на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна
відповідно до законодавства.

3.1.7. Здійснює  ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних



осіб-підприємців  та  громадських  формувань.  Формування  та  ведення
реєстраційних справ.

3.1.8. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів
вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими
та  вже  зареєстрованими  речовими  правами  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяженнями.

3.1.9. Перевіряє  документи  на  наявність  підстав  для  зупинення
розгляду  заяви  про  державну  реєстрацію  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяжень,  зупинення  державної  реєстрації  прав,  відмови  в  державній
реєстрації прав та приймає відповідні рішення.

3.1.10. Здійснює  інші  повноваження,  передбачені  чинним
законодавством.

3.2. Права Реєстратора:
3.2.1. Залучати  у  встановленому  порядку  вчених,  фахівців,

спеціалістів  органів  виконавчої  влади  (за  погодженням  з  їх  керівниками),
підприємств, установ, організацій, представників інститутів громадянського
суспільства до розгляду питань, що належать до компетенції Реєстратора.

3.2.2. Одержувати  в  установленому  законодавством  порядку
інформацію,  документи  і  матеріали  від  державних  органів  та  органів
місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм
власності  та  їх  посадових  осіб  з  питань,  що  стосуються  діяльності
Реєстратора.

3.2.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів  для сприяння здійсненню покладених на нього
завдань.

3.2.4. У  межах  своєї  компетенції  брати  участь  у  підготовці
розпоряджень та проектів рішень Чупахівської селищної ради.

3.2.5. Приймати  участь  у  навчальних  заходах  (семінари,  лекції,
тренінги  тощо),  організованих  органами  державної  влади,  місцевого
самоврядування, асоціаціями тощо.

3.2.6. Вносити  селищному  голові  пропозиції  щодо  вдосконалення
роботи з питань, що належать до компетенції Реєстратора.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕЄСТРАТОРА
4.1. На посаду Реєстратора призначається особа, яка є громадянином

України,  має  вищу  освіту  за  спеціальністю  правознавство,  відповідає
кваліфікаційним вимогам та має сертифікат про підтвердження професійної
компетентності у сфері державної реєстрації.

4.2. Не може бути призначена на посаду Реєстратора особа, щодо якої
існують обмеження, передбачені законами України «Про службу в органах
місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

4.3. Реєстратор працює відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України
«Про державну  реєстрацію юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців  та
громадських формувань».



4.4. Відбір  кандидатур  на  посаду  Реєстратора  проводиться  на
конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади, на підставі
діючого законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

4.5. Права і обов’язки Реєстратора:
- представляє  за  дорученням  селищного  голови  селищну  раду  у

відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в
Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за організацію та
результати діяльності з питань державної реєстрації; 

- організовує  та  контролює  виконання  Конституції  та  законів
України,  актів  Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказів
міністерств,  інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  розпоряджень
селищного  голови,  рішень  ради  та  її  виконавчого  комітету, інших
нормативних актів;

- планує  роботу,  подає  пропозиції  до  перспективних  та  поточних
планів  роботи,  пропозиції  з  питань державної  реєстрації,  пропозиції  щодо
формування та реалізації  державної  політики у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації  юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- звітується  про  проведену  роботу  в  порядку,  визначеному
законодавством;

- виконує обов’язки та функції державного реєстратора речових прав
на нерухоме майно та  їх  обтяжень та державного  реєстратора юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- організовує  розгляд  та  виконання  документів,  які  надходять  до
нього;

- здійснює контроль за дотриманням правил діловодства;
- підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
- діє в межах повноважень, визначених цим положенням, посадовою

інструкцією та чинним законодавством;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕЄСТРАТОРА
5.1. Реєстратор  несе  відповідальність  за  результатами  своєї

діяльності,  за  неналежне  та  несвоєчасне виконання  покладених  на
Реєстратора  даним  положенням  повноважень  та  обов’язків у  порядку,
передбаченому чинним законодавством України. 

5.2. За  порушення  трудової  та  виконавчої  дисципліни  Реєстратор
притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5.3. Реєстратор відповідальний за порушення законодавства у сфері
державної реєстрації речових прав та державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Несе дисциплінарну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.

5.4. Дії  або  бездіяльність  Реєстратора  можуть  бути  оскаржені  в
судовому порядку.

5.5. Покладання на Реєстратора обов’язків, що не належать до його



компетенції  і  тих,  які  не  стосуються  забезпечення  реалізації  державної
політики у сфері державної реєстрації речових прав та державної реєстрації
юридичних та фізичних осіб-підприємців – не допускається.

5.6. Неправомірне  втручання  будь-яких  органів,  посадових  і
службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність Реєстратора, пов’язану
з  проведенням державної  реєстрації  речових  прав  та  державної  реєстрації
юридичних  та  фізичних  осіб-підприємців та  громадських  формувань,
забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1 Зміни і  доповнення до цього Положення вносяться у порядку,

встановленому чинним законодавством.
6.2  Припинення  діяльності  Реєстратора  здійснюється  у

встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.3 Ліквідація та реорганізація посади Реєстратора здійснюється за

рішенням селищної ради, відповідно до чинного законодавства України.

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження  проекту «Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон
і  дверей  з  впровадженням  енергоефективних  технологій  приміщення
амбулаторії  КНП «ЦПМСД» Чупахівської  селищної  ради,   що  пропо-
нується до фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на формування інфраструктури Чупахівської
об’єднаної територіальної громади в 2019 році

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016
року  №200  «Деякі  питання  надання  субвенції  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об’єднаних
територіальних  громад»  (зі  змінами),  Розпорядження  Кабінету  Міністрів
України  від  24.04.2019р.  №  280-р  «Про  затвердження  розподілу  обсягу
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування



інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році», керуючись
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи
висновок Сумської обласної адміністрації про відповідність проектної заявок
по  проектах,  що  можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури
Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади в  2019  році  від
01.11.2019р № 01-19/10994 та погодження Міністерством розвитку громад та
територій,  Протокол № 14   від  15 листопада  2019 р.  засідання Комісії  з
розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад
об’єднаних  територіальних  громад  переліків  проектів  із  проектними
заявками на проекти, які можуть реалізуватись за рахунок коштів субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури
об’єднаних  територіальних  громад,  додаткової  проектної  заявки  від
Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади   «Капітальний  ремонт
фасаду  та  заміна  вікон  і  дверей  з  впровадженням  енергоефективних
технологій приміщення амбулаторії КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної
ради», обсяг фінансування 299,998 грн   селищна рада 

ВИРІШИЛА:
         1. Затвердити проект, що пропонується до фінансування за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році «Капітальний
ремонт фасаду та заміна вікон і дверей з впровадженням енергоефективних
технологій приміщення амбулаторії КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної
ради», обсяг фінансування 299,998 грн.    

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

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
05.04.2016 № 82

ФОРМА 
проектної заявки на проект, який може реалізовуватися за рахунок коштів

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1. Зміст проектної заявки с.1

2. Загальна характеристика проектної заявки с.2

3. Проект с.3

3.1. Анотація проекту с.3

3.2. Детальний опис проекту с.3

3.2.1.Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект с.3

3.2.2.Мета та завдання проекту с.4

3.2.3.Основні заходи проекту с.4



3.2.4.План-графік реалізації заходів проекту с.4

3.2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту с.4

4. Бюджет проекту с.5

4.1. Загальний бюджет проекту с.5

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с.5

4.3. Очікувані джерела фінансування с.5

4.4. Розрахунок вартості проекту с.6

5. Інформація про учасників реалізації проекту с.6

6. Додатки (за потреби) с.6



2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту, що може реалізовуватися за 
рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад (далі - проект)

 Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон і 
дверей з впровадженням енергоефективних 
технологій приміщення амбулаторії КНП 
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради

Заявник (найменування виконавчого 
комітету міської, селищної, сільської ради 
об’єднаної територіальної громади)

Виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області 

Номер і назва завдання з плану соціально-
економічного розвитку об’єднаної 
територіальної громади (із зазначенням дати 
прийняття та номера рішення ради про 
схвалення такого плану), якому відповідає 
проект

Пріоритет 2.4 «Охорона здоров’я» Завдання
2 «Модернізація закладів охорони здоров’я»  

Реалізація  проекту  за  рахунок  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на
формування  інфраструктури  об’єднаних
територіальних громад Рішення Чупахівської
селищної  ради  14  сесії  7  скликання  від
21.12.2018  р.  Про  затвердження  Програми
економічного  та  соціального  розвитку
Чупахівської  селищної  ради  на  2019  рік  та
наступні 2020-2021 роки 

Напрями спрямування субвенції згідно 
з пунктом 4 Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних громад, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 2016 року 
№ 200

 Реконструкція,  капітальний  ремонт,
переобладнання, перепрофілювання будівель
бюджетних установ з метою їх використання
відповідно  до  повноважень  та  потреб
об’єднаних  територіальних  громад  з
обов’язковим застосуванням енергоефектив-
них технологій

Мета та завдання проекту
Мета:   Приведення будівель закладів охоро-
ни здоров’я до сучасних вимог
Завдання:  енергомодернізація закладу бюд-
жетної сфери шляхом капітального ремонту
фасаду приміщення та заміни вікон і дверей з
впровадженням  енергоефективних  техно-
логій задля скорочення бюджетних витрат в
результаті  зменшення   витрат  на  опалення
приміщення   

Кількість населення, на яке 
поширюватиметься проект

3985 осіб

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до 
(місяць/рік))

 листопад 2019р.- грудень 2019р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту за 
рахунок коштів субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних 

299,998 тис.грн.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/200-2016-%D0%BF/paran17#n17


громад (далі - субвенція), тис. грн

Обсяг можливого співфінансування проекту 
з місцевого бюджету, тис. грн

0.00 тис.грн.

Назви населених пунктів, у яких реалізується
проект

Проект  матиме  вплив  на  заклади
бюджетної  сфери  Чупахівської  селищної
ради

Прізвище, ім’я, по батькові керівника 
заявника

Кужель Олександр Володимирович

Телефон, факс, e-mail заявника
+38 (095) 1199523
e-mail: chupah_sr@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, по батькові 
відповідальної особи за реалізацію проекту

Начальник відділу надання адміністративних
та соціальних послуг Чупахівської селищної
ради Кузьменко Лідія Григорівна

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи 
за реалізацію проекту

 +3805446  90  2  88;  +38  (099)  3013855;
+38098554690
e-mail:   kuzmenkol0309@gmail.com

Чупахівський селищний 
голова

 
_____________2019 р.______ 

         
О.В.Кужель

3. ПРОЕКТ
3.1. Анотація проекту 

Актуальність  проекту: приведення  будівель  закладів  охорони  здоров’я  до
сучасних вимог; впровадження енергозберігаючих технологій  з метою скорочення витрат
на  опалення    в  закладах  бюджетної  сфери  Чупахівської  ОТГ  Охтирського  району
Сумської області  

Соціально-економічна  спрямованість  проекту: впровадження
енергозберігаючих технологій в закладах бюджетної сфери Чупахівської селищної ради
дасть можливість скорочення витрат на опалення

Метою проекту є енергомодернізація закладу бюджетної сфери шляхом капітального
ремонту фасаду приміщення та заміни вікон і дверей з впровадженням енергоефективних
технологій

Перелік заходів проекту:  для досягнення мети проекту пропонується здійснити
наступні заходи:

 розробка та затвердження проектної документації,
 укладення договорів на виконання робіт,
 Утеплення фасаду мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином
 Заміна дерев’яних віконних та дверних коробок в кам’яних стінах віконними та

дверними  блоками з металопластику 
 Улаштування обшивки укосів  внутрішніх 
 інформування громадськості та ЗМІ про реалізацію проекту.

Бюджет проекту: складає 299,998  тис.грн.
Результат проекту:  Відремонтовано та утеплено фасад приміщення амбулаторії,

замінено вікна та двері з метою приведення будівлі закладу охорони здоров’я до сучасних
вимог  шляхом впровадження енергоефективних технологій   



Інші результати проекту:
Кількісні: 
проведено  капітальний  ремонт  закладу  бюджетної  сфери  (  амбулаторії  КНП
«ЦПМСД»  Чупахівської  селищної  ради)  із  застосуванням  енергоефективних
технологій, а саме: 
-  відремонтовано  та  утеплено  мінеральними  плитами  з  опорядженням
декоративним розчином фасад приміщення   амбулаторії
- замінено дерев’яні дверні та віконні блоки на пластикові енергоефективні
Якісні:
- приведення будівель закладів охорони здоров’я до сучасних норм
- підтримання належного температурного режиму в закладах охорони здоров’я
-  скорочення  витрат  бюджетних  коштів  на  оплату  опалення  через  застосування
енергоефективних   технологій ;
- виконання власних та делегованих повноважень.

3.2. Детальний опис проекту:
3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект 

   Заклади  бюджетної  сфери  Чупахівської  ОТГ,  в  переважній  більшості,  є
енерговитратними  по  причині  того,  що  тривалий  проміжок  часу  не  здійснювались  їх
ремонти, що призвело до факту їх невідповідності сучасним вимогам. Приміщення мають
ряд  проблем,  що  ведуть  до  втрат  тепла  в  холодну  пору  року,  що  суттєво  збільшує
бюджетну навантаженість (витрати на оплату опалення)
В  2019  році  ОМС  Чупахівської  ОТГ  проведено  ряд  заходів  з  енергомодернізації
бюджетних закладів, зокрема: реконструкція топкових системи опалення в закладах освіти
та  охорони  здоров’я,  капітальний  ремонт  одного  із  корпусів  Чупахівської
загальноосвітньої школи.
Приведення  закладу  охорони  здоров’я  до  сучасних  вимог  є  надзвичайно  актуальним
завданням.

Реалізація  проекту,  в  рамках  впровадження  енергоефективних  технологій,  шляхом
проведення  капітального  ремонту    приміщення  амбулаторії  з  утепленням  фасаду
мінеральними  плитами  та  заміною  вікон  і  дверей  із  дерев’яних  на  пластикові
енергоефективні,  дає  можливість  приведення  закладів  охорони  здоров’я  до  сучасних
вимог,  підтримання належного температурного режиму, що  в закладах    медицини, є
вкрай важливим, і в той же час, суттєво скоротити витрати бюджетних коштів на опалення
приміщення    

3.2.2. Мета та завдання проекту 
        Мета: приведення будівель закладів охорони здоров’я до сучасних вимог

Завдання:   енергомодернізація  закладу  бюджетної  сфери  шляхом  капітального
ремонту фасаду приміщення та заміни вікон і дверей з впровадженням енергоефективних
технологій
3.2.3. Основні заходи проекту   Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон і дверей з 
впровадженням енергоефективних технологій приміщення амбулаторії КНП «ЦПМСД» 
Чупахівської селищної ради:

 розробка та затвердження проектної документації,
 укладення договорів на виконання робіт,
 Утеплення фасаду мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином
 Заміна дерев’яних віконних та дверних коробок в кам’яних стінах віконними та

дверними  блоками з металопластику 
 Улаштування обшивки укосів  внутрішніх 
 інформування громадськості та ЗМІ про реалізацію проекту.



3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту 
2019 рік

Тривалість
заходу
(по етапах)

Коротка назва заходу
Джерела фінансування
(видатки поточні/капітальні)
тис. грн..
Субвенція Місцевий 

бюджет
Організації-
партнери

1 2 3 4 5
Місяць 1 Розробка та затвердження 

проектної документації, 
укладення договорів на 
виконання робіт

0.00 0.00 0.00

Місяць 2 Утеплення  фасаду
мінеральними  плитами  з
опорядженням декоративним
розчином

299.998 0.00 
 

0.00
 

Заміна дерев’яних віконних 
та дверних коробок в 
кам’яних стінах віконними 
та дверними  блоками з 
металопластику   
Улаштування укосів 
внутрішніх
Інформування громадськості 
та ЗМІ про реалізацію 
проекту

0.00 0.00 0.00

3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Результат проекту:  
-  відремонтовано  та  утеплено  фасад  приміщення закладу  бюджетної  сфери

Чупахівської ОТГ 
- замінено дерев’яні дверні та віконні блоки на пластикові енергоефективні

Інші результати проекту:
Кількісні: 
- приведення будівель закладів охорони здоров’я до сучасних норм
- підтримання належного температурного режиму в закладах охорони здоров’я
- скорочення витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв через застосування
енергоефективних   технологій ;
- виконання власних та делегованих повноважень.

          а) фінансова сталість: забезпечить цільове використання державної субвенції на
здійснення заходів щодо об’єктів комунальної власності, які є важливими для посилення
спроможності територіальної громади  Чупахівської ОТГ.

б)  інстуційна  сталість  –  розвиток    інфраструктури  громади  та  продовження
впровадження  енергоефективних  технологій  в  закладах  бюджетної  сфери  на  території
ОТГ

в) політична сталість: проект спрямовано виключно на регіональний розвиток, не
передбачає  підтримку  будь-яких  політичних  партій  та  передбачає  створення  умов  для
покращення якості життя населення.



4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
4.1. Загальний бюджет проекту

№
з/п

Назви заходів, що
здійснюватимуться за

проектом

Загальна
вартість
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція місцевий бюджет
(у разі

співфінансування)

інші учасники
проекту (у разі

співфінансування)
1 Розробка  та  затверд-

ження  проектної  доку-
ментації,  укладення
договорів  на  виконан-
ня робіт

0,00 0,00 0,00 0,00

2 Капітальний  ремонт
фасаду та заміна вікон і
дверей  з  впровад-
женням  енергоефекти-
вних  технологій  при-
міщення  амбулаторії
КНП «ЦПМСД» Чупа-
хівської селищної ради 

299,998 299,998 0,00 0,00

3 Інформування
громадськості  та  ЗМІ
про реалізацію проекту

0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗОМ 299,998 299,998 0,00 0,00

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

№
з/п

Статті видатків Загальна
сума, тис.

грн

Джерела фінансування, тис. грн

субвенція місцевий бюджет
(у разі

співфінансування)

інші учасники
проекту (у разі

співфінансування)
1 Видатки розвитку:

КЕКВ 3110
 Капітальний ремонт 
фасаду та заміна вікон
і дверей з 
впровадженням 
енергоефективних 
технологій 
приміщення 
амбулаторії КНП 
«ЦПМСД» 
Чупахівської селищної
ради

299,998 299,998    0,00 0,00

РАЗОМ: 299,998 299,998    0,00 0,00



4.3. Очікувані джерела фінансування

№
з/п

Джерела фінансування Сума (тис.
грн)

Частка у % від
загального обсягу

фінансування
проекту

1 Фінансування за рахунок коштів субвенції 299,998 100

2 Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) 0,00 0

3 Фінансування за рахунок коштів інших учасників 
проекту

0,00 0

Загальний обсяг фінансування 299,998 100

4.4. Розрахунок вартості проекту

Кошторис  додається

5. Інформація про учасників реалізації проекту

1. Чупахівська селищна рада – власник майна і розпорядник фінансових коштів.
42722 Сумська обл., Охтирський р-н, смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд.53. 
Селищний голова  Кужель Олександр Володимирович
Тел.: +38 (095) 1199523 e-mail: chupah_sr@ukr.net

2. Комунальне некомерційне  підприємство «Центр надання первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради:
42722 Сумська обл., Охтирський  р-н, смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд.23. 
Тел.:   +38 (066) 2829177, e-mail:   chupahmedcentr@ukr.net

6. Додатки

1. Супровідний лист.
2. Перелік  проектів,  що  реалізуються  за  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету

місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних
громад у 2019 році. 

3. Програма економічного і соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019
рік (витяг).

4. Висновок облдержадміністрації щодо відповідності поданих проектних заявок плану
соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

5. Довідка виконкому Чупахівської селищної про балансовий облік.
6. Кошторисна документація

________________

mailto:chupah_sr@ukr.net


                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27 листопада 2019 року                                                                 смт Чупахівка

Про бюджет Чупахівської селищної  об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік

На  підставі  статті  143  Конституції  України,  статті  75  Бюджетного
кодексу  України,  та  пункту  23  частини  першої  статті  26,  частини  першої
статті  61,  підпункту  1 пункту  «а» статті  28 Закону  України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи селищного бюджету у сумі  21 954 362,00  гривень, у тому числі

доходи  загального  фонду  селищного  бюджету  –  21 781  800,00 гривень  та
доходи спеціального фонду селищного бюджету – 172 562,00 гривень згідно
з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  21 954 362,00  гривень, у тому числі
видатки  загального  фонду  селищного  бюджету  21 781  800,00  гривень  та
видатки спеціального фонду селищного бюджету – 172 562,00 гривень;

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  селищного  бюджету  у  розмірі
4 400 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду місцевого
бюджету, визначених цим пунктом;

резервний  фонд  місцевого  бюджету  у  розмірі  10 890  гривень,  що
становить  0,5  відсотка  видатків  загального  фонду  місцевого  бюджету,
визначених цим пунктом.

2.  Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів
місцевого  бюджету  на  2020  рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до
цього рішення.

Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у разі
необхідності  вносити  зміни  до   селищного  бюджету  об’єднаної
територіальної  громади  з  послідуючим  затвердженням  на  сесії  селищної
ради  щодо  розподілу  та  перерозподілу  обсягів  трансфертів  з  державного
бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Чупахівської селищної
ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n89


Затвердити  розподіл  на  2020  рік  додаткової  дотації  на  здійснення
переданих з  державного бюджету видатків  з  утримання закладів  освіти та
охорони здоров’я у наступних обсягах: на утримання закладів освіти –1 300
000 гривень; на утримання закладів охорони здоров’я - 400 000 гривень.

4.  Затвердити  розподіл  витрат  селищного  бюджету  на  реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі  222 876  гривень згідно з додатком
5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
    1)  до  доходів  загального  фонду   селищного  бюджету  об’єднаної

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного
кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97, 101, 102, 1032, 1034,
104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею
691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

    2)  джерелами формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені  пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6.  Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду
селищного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного
кодексу України, 

2)  у  частині  фінансування  є  надходження,  визначені  підпунктом  10
пунктом 1 статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7.  Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду
селищного бюджету  згідно з відповідними пунктами статей 691,  71 та 72
спрямовуються  на  реалізацію  заходів,  визначених  Бюджетним  кодексом
України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України  захищеними  видатками  селищного бюджету  об’єднаної
територіальної громади видатки загального фонду на:
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 та державному бюджету.

9.  Надати  право   фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  в
межах поточного бюджетного періоду здійснювати на  конкурсних засадах
розміщення  у  2020  році  тимчасово  вільних  коштів  бюджету  об’єднаної
територіальної  громади  на  вкладних  (депозитних)  рахунках  у  банках  з
подальшим  поверненням  таких  коштів  до  кінця  поточного  бюджетного
періоду.
         10. 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.

11. Головним розпорядникам коштів  селищного  бюджету   забезпечити
виконання  норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм  бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів,  організацію  та  координацію  роботи  розпорядників  бюджетних
коштів  нижчого  рівня  та  одержувачів  бюджетних  коштів  у  бюджетному
процесі;

3) забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства, а саме:

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо  яких  визначені  цим  рішенням,  відповідно  до  вимог  та  за  формою,
встановленими  Міністерством  фінансів  України,  до  15  березня  року
наступного за плановим;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;
         4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
         5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та  теплову  енергію,  водопостачання,  водовідведення,  природний  газ  та
послуги зв’язку,  які  споживаються  бюджетними установами,  та  укладення
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним
головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обґрунтованих  лімітів
споживання тощо.

12.  Надати  право  виконавчому  комітету  селищної  ради  упродовж
бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної ради  з
питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку,
здійснювати  розподіл  та  перерозподіл  субвенцій  та  дотацій  з  державного,
обласного  та  інших місцевих бюджетів  з  послідуючим  затвердженням на
сесії Чупахівської селищної ради :

13. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року.
14. Додатки 1,3,4,5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        15. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення
у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої
статті 28 Бюджетного кодексу України.

 16.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку і інвестицій.

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

      Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження плану 
діяльності Чупахівської  
селищної ради з підготовки  
регуляторних актів в 2020 році

 Керуючись частиною першою статті 7, 32 Закону України  «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », пункту
7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою координації діяльності Чупахівської селищної ради щодо
забезпечення  принципів  регуляторної  політики,  Чупахівська  селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  План  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з
підготовки регуляторних актів в 2020 році (додається).

2. Секретарю  селищної  ради  оприлюднити  План  діяльності
Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів в 2020
році на офіційному веб - сайті  селищної ради у десятиденний строк після
його затвердження.

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

Селищний  голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
до рішення  двадцять першої 

сесії сьомого скликання
Чупахівської селищної ради

від 27.11.2019 року

ПЛАН
діяльності Чупахівської селищної  ради з підготовки регуляторних актів

в 2020 році

№
п/п

Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки
регуляторн

ого акту

Ціль
прийняття

регуляторного
акту

1. Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  податку  на
нерухоме  майно,
відмінне від земель-
ної ділянки на тери-
торії  Чупахівської
селищної  ради  на
2021 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2020 року

Законодавче
врегулювання
справляння
податку  на
нерухоме
майно
відмінне  від
земельної
ділянки  на
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.

2. Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного
податку на території
Чупахівської селищ-
ної ради на 2021 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2020 року

Законодавче
врегулювання
справляння
земельного
податку  та
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.



3. Про  встановлення
ставок  єдиного  по-
датку  для  фізичних
осіб-підприємців  які
застосовують  спро-
щену  систему  опо-
даткування  на  тери-
торії  Чупахівської
селищної  ради  на
2021 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2020 року

Законодавче
врегулювання
справляння
єдиного
податку  та
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27 листопада 2019 року                                                                 смт Чупахівка

Про прийняття  субвенцій 
з обласного бюджету

На  підставі  Рішення  30  сесії  сьомого  скликання  Сумської  обласної
ради від 05.11.2019 року «Про внесення змін до рішення Сумської обласної
ради від 14.12.2018 «Про обласний бюджет Сумської області на 2019 рік»,
Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-правових
документів,  відповідно  до  пункту  23  частини  першої  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  до  селищного  бюджету  по  спеціальному  фонду  іншу
субвенцію з  місцевого бюджету  на  виконання депутатських повноважень
депутатів  Сумської  обласної  ради  в  сумі  45 000  грн.,   по  коду  доходів
41053900  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  на  придбання
мультимедійного  обладнання  (інтерактивної  дошки,  мультимедійного
проектора та монтажного комплекту) для Чупахівського закладу дошкільної
освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» – 45 000 грн. (депутат Науменко І.В.);

Направити  на  видатки   спеціального  фонду по ТКВКБМС 06111010
«Надання  дошкільної  освіти»  на  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового користування» в сумі 45 000 грн. 

2. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  по  коду  доходів
41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції
з  державного  бюджету»  в  сумі  1  282 000  грн.,  а  саме   на  оплату  за
проведення корекційно-розвиткових занять і придбання спеціальних засобів
корекції для учнів інклюзивних класів (видатки споживання) в сумі 1 282
грн. 

Направити  на  видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними

https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/proekty-rishen/category/201-30-session-project.html?download=7898%3A29-session-project-17
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закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111
Заробітна плата» в суму 1 051грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 231 грн.  

   3.  Внести  відповідні  зміни  до  Програми  «Освіта  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області в 2019-2020 роках» 
           4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27 листопада 2019 року                                                                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

        Керуючись пунктами 4, 5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу
України,  відповідно до пункту 23 частини першої статті  26,   частиною 1
пункту «а» підпункту 4 статті  28,  статті  65  Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  основі  клопотання  Чупахівської  селищної
ради,  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради,  заслухавши
інформацію виконуючої  обов’язки  начальника  фінансового  відділу  Любов
Діброви  про  внесення  змін  до  рішення  14  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської
селищної  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

   1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 30 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування
на  заробітну  плату»  11 000  грн.,  на  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС
0112111  Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається  центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 41 000
грн.

З КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 6 500 грн.,  з  КЕКВ
2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  2 000  грн.,  з
КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» 1500 грн. на направити на видатки по
ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10 000 грн.

З  ТКВКБМС   0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2111



«Заробітна плата» в сумі 34 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці»  в  сумі  5 000  грн.  направити  на  видатки  по   ТКВКБМС  0117350
«Розроблення  схем  планування  та  забудова  територій  (містобудівної
документації)  на  КЕКВ  2281  «Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 20 000 грн.
та  на  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 7 000 грн.
на видатки ТКВКБМС  0112111 Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги КЕКВ
2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)»  в сумі 12 000 грн.

Чупахівській  селищній раді  відкрити мережу по ТКВКБМС 0117350
«Розроблення  схем  планування  та  забудова  територій  (містобудівної
документації)  

Внести  відповідні  зміни  до  програми  фінансової  підтримки
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради. 

З  видатків  по  ТКВКБМС 0113242 «Інші  заходи у  сфері  соціального
захисту і соціального забезпечення»  в сумі 15 000 грн.  перерозподілити на
направити на видатки по ТКВКБМС  0112111 Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)»  в сумі 15 000 грн.

З  ТКВКБМС  0118330  «Інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони
природних  ресурсів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»
загального  фонду   в  сумі  75 000  грн.  направити  на  видатки  спеціального
фонду  КЕКВ 2281   «Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по
реалізації державних (регіональних) програм»  в сумі 75 00 грн. 

З  ТКВКБМС  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»  з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 37000 грн. З КЕКВ 2120 «Нарахування
на заробітну плату» 6 000  грн. та направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг,
крім  комунальних»  в  сумі  25 000  грн.  та  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по
реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів
розвитку» в сумі 2000 грн. КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар» в сумі 10 000 грн. та на ТКВКБМС  0112111 Первинна медична
допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної)  допомоги  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям)»  в сумі 6 000 грн.

 З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар» 25 000 грн. на
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг,  крім  комунальних»  в  сумі  24 000  грн.   на



спеціальний фонд КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі
24 000 грн. 

З ТКВКБМС  0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» з КЕКВ 2281
«Дослідження і  розробки,  окремі заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних)  програм» в сумі  28 00 грн.  на КЕКВ 2240 «Оплата  послуг
(крім комунальних)».

З  загального  фонду  по  КЕКВ  2281  «Дослідження  і  розробки,  окремі
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 18
000  грн.  направити  на  видатки  спеціального  фонду  по  КЕКВ  2281
«Дослідження і  розробки,  окремі заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних) програм» в сумі 18 000 грн.

З ТКВКБМС 0117461 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в
сумі 20 000 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 0116030 «Організація
благоустрою  населених  пунктів»   КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» 20 000 грн.

З ТКВКБМС 0117461 з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
33 000 грн. та направити на видатки по ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів» до обласного бюджету Сумської області на умовах
спів фінансування для придбання телемедичного обладнання для амбулаторії
загальної  практики -  сімейної  медицини по  вул.  Воздвиженській,  23,  смт.
Чупахівка Охтирського району.

Невикористані  протягом  2019  року  кошти  іншої  субвенції  на  спів
фінансування  по  придбанню  телемедичного  обладнання  для  амбулаторії
загальної  практики -  сімейної  медицини по  вул.  Воздвиженській,  23,  смт.
Чупахівка  Охтирського  району  визначити  такими,  що  не  підлягають
повергненню  в  останній  робочий  день  бюджетного  періоду  до  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади. 

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2274 «Оплата
природного  газу»  35 000  грн.  ,  направити  на  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 18000 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших
енергоносіїв  та  інших  комунальних  послуг»  17000  грн.   з  КЕКВ  2230
«Продукти харчування» в сумі  10000 грн.  на КЕКВ 2240 «Оплата  послуг,
крім комунальних» 10 000 грн.  з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7 000
грн. на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 7 000 грн. 

З  ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ  2250  «Видатки  на  відрядження»   в  сумі  6 100  грн.  направити  на
видатки по 0611010 «Надання дошкільної освіти» на КЕКВ 22273 «Оплата
електроенергії» 6100 грн. 

з  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  10  000  грн.,  з  КЕКВ  2120
«Нарахування  на  заробітну  плату»  2500  грн.  направити  на  видатки  по
ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними  закладами (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ



2120 «Нарахування на оплату праці» 9 900 грн.  та  по ТКВКБМС 0611150
«Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних  закладів»  на  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  1  000  грн.,  на  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату» 1600 грн.

 З  ТКВКБМС  061090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  з  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  18 000  грн..  з  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату» 7 000 грн. та направити на видатки   по  ТКВКБМС 0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  18  000  грн.  на  КЕКВ  2120  «Нарахування  на
заробітну плату» 7000 грн.,

З КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 1000
грн.  на  правити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної
освіти» КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 1 000
грн. 

З ТКВКБМС 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» з   КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 25 000 грн.,  з КЕКВ 2120
«Нарахування  на  заробітну  плату»  10000  грн.  направити  на  видатки  по
ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними  закладами (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  на
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 35 000 грн.

З  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2120 ««Нарахування  на  заробітну  плату» 12 000 грн.
направити на видатки по КЕКВ 2111 ««Заробітна плата» 12 000грн.

З КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 111 000 грн. направити
на  видатки  по  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 1 500 грн. КЕКВ
2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 74 500 грн.
та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 35 000 грн. 

З КЕВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 10 000 грн. направити на
видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 10 000  грн. 

З  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»  в сумі 3 620 грн. на
ТКВКБМС 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в сумі 3 620 грн.

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про переведення закладів освіти Чупахівської
селищної ради на умови самостійного ведення
 господарської діяльності та бухгалтерського обліку

    Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  абзацом 1  частини четвертої  та  частини першої  статті  8  Закону
України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р «Про
забезпечення  цільового  використання  коштів  бюджетними  установами
(закладами)  соціально-культурної  сфери»,  від  08.12.2009  №1554-р  «Про
першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії
загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки
України  від  06.12.2015  №1205  «Про  затвердження  типових  штатних
нормативів  загальноосвітніх  навчальних  закладів»,  листом  Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.  2011 № 1/9-423 «Щодо
розширення  автономії  навчальних закладів»,  пунктом  106  Положення  про
загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 778, з метою децентралізації фінансового
управління закладами освіти, сприяння розвитку системи освіти, поліпшення
якості освітніх послуг селищна рада 
ВИРІШИЛА:
       1. Перевести заклади освіти Чупахівської селищної ради: Комунальний
заклад  Чупахівський заклад  дошкільної  освіти  (ясла  -  садок)  «Сонечко-1»
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  та
Чупахівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області  на умови самостійного ведення
господарської діяльності та бухгалтерського обліку з 01.01.2020 року.
      2.  Відділу  освіти,молоді  та  спорту  Чупахівської   селищної  ради
забезпечити  внесення  змін  до  Статутів   закладів  освіти  в  частині
передбачення можливості самостійного ведення господарської діяльності та
бухгалтерського обліку.
     3.  Встановити,  що  головним  розпорядником  бюджетних  коштів  на
утримання закладів:   Комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної
освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського



району Сумської області та Чупахівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області є відділ
освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області.  Визначити  комунальний  заклад  Чупахівський  заклад
дошкільної  освіти (ясла  -  садок)  «Сонечко-1» Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та Чупахівську загальноосвітню школу
І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області бюджетними  установами (рівень розпорядника 3).
    4. Відділу освіти,молоді та спорту Чупахівської селищної ради здійснити
передачу  основних засобів  та  інших необоротних матеріальних активів  на
баланс закладів: комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  та  Чупахівську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.
    5.  Централізованій  бухгалтерії   відділу  освіти,молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради забезпечити створення розподільчого балансу.
   6. Керівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради:
   6.1.  Відкрити  в  органах  Державного  казначейства  реєстраційних  та
спеціальних реєстраційних рахунків.
   6.2.  Визначитись  із  способом ведення  бухгалтерського  обліку  з  метою
вчасного внесення змін до штатного розпису працівників закладів освіти.
    7. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми 
надання допомоги дітям-сиротам, 
позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнилось 18 
років на 2019-2020  роки 

    Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 823 від 25 серпня
2005 р.  «Про  затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-
річного  віку»,  керуючись  пунктом  22  частини  першої   статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», та  з  метою  надання
державної  соціальної  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям,  позбавлених
батьківського піклування, яким виповнилося 18 років,  Чупахівська селищна
рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим
батьківського піклування, яким виповнилось 18 років. ( додається) 

2. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
забезпечити виконання заходів Програми.
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на покласти на постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОГРАМА 
надання допомоги дітям-сиротам і
дітям, позбавленим батьківського
піклування, яким виповнилось 

18 років 
на 2019-2020 роки

смт Чупахівка
2019 рік



І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва Програми

Програма  надання  допомоги  дітям-сиро-
там  і  дітям,  позбавленим  батьківського
піклування, яким виповнилось 18 років на
2019-2020 роки

2.
Ініціатор розроблення 
Програми

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахів-
ської селищної ради 

3.

Дата, номер і назва 
документа органу 
виконавчої влади про 
розроблення Програми

Закон України «Про охорону дитинства»,
Постанова  Кабінету  Міністрів  України
№823  від  25  серпня  2005  р.  «Про
затвердження  Порядку  надання
одноразової  допомоги  дітям-сиротам  і
дітям,  позбавленим  батьківського
піклування,  після  досягнення  18-річного
віку»

4. Розробник Програми
Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахів-
ської селищної ради

5.
Відповідальний 
виконавець Програми

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахів-
ської селищної ради

6. Учасники Програми

Чупахівська  селищна  рада,  відділ  освіти,
молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної
ради,  відділ  соціальних  служб  для  сім’ї,
дітей  та  молоді  КУ  «Центр  надання
соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради,  фінансове  управління  Чупахівської
селищної ради

7. Дія Програми

Дія  програми  поширюється  на  територію
населених пунктів, які увійшли до складу
Чупахівської  об’єднаної  територіальної
громади

8.
Термін реалізації 
Програми 

2019 рік
2020 рік

9.
Перелік бюджетів, 
задіяних у реалізації 
програми

Місцевий бюджет

10. Загальний орієнтовний 
обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

5 430 грн.

10.1
.

Джерела фінансування 
Програми

Місцевий бюджет



І. Загальні положення

Однією з найвищою соціальною цінністю держави є соціальний захист
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
        Програма  надання  одноразової  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям,
позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на
2019-2020роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конвенції ООН
про  права  дитини,  Всесвітньої  декларації  про  забезпечення  виживання,
захисту і розвитку дітей, Бюджетного кодексу України, Конституції України,
Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  Закону  України  «Про  сприяння  соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні».

ІІ. Мета Програми

Програму  надання  допомоги  дітям-сиротам  і  дітям,  позбавленим
батьківського  піклування,  яким виповнилось 18 років розроблено з  метою
забезпечення  надання  одноразової  грошової  допомоги  дітям-сиротам  та
дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

ІІІ. Завдання Програми

Основним завданням Програми є забезпечення надання допомоги дітям-
сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється
18 років.
            За даними відділу соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді КУ
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» на території
громади,  відповідно  до  обліково-статистичних  карт   перебуває   3  дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей-сиріт.  

IV. Реалізація Програми
           Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019-2020
років в постійному режимі без  поетапного розмежування,  враховуючи час
досягнення  повноліття  дітьми-сиротами  і  дітьми,  позбавленими
батьківського піклування.
          Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського  піклування  після  досягнення  18-річного  віку  на  території
Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  заплановане  3  особам  в
розмірі 1810 гривень кожній.  
           Протягом року можливе коригування Програми в разу необхідності.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого
бюджету, виходячи з його фінансових можливостей.



Джерела фінансування Орієнтовні обсяги видатків 
(усього), грн

2019 рік 2020 рік

Бюджет Чупахівської ОТГ 3620,00 1810,00
Всього: 5430,00

VI. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Головним  виконавцем  Програми  є  відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради. Контроль за її виконанням здійснює виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради.

   

     Начальник відділу освіти
     молоді та спорту                                                 Валентина ПОЛУЙКО



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

      Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання одноразової
допомоги дітям-сиротам та
дітям,позбавленим батьківського
піклування, після  досягнення
18-річного віку
  

        Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005
року  № 823  «Про  затвердження  Порядку   надання  одноразової  допомоги
дітям-сиротам  і  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування,  після
досягнення  18-річного  віку»,  керуючись  статтею 34  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Валентини  Полуйко  про  надання
одноразової  допомоги,  дитині  позбавленої  батьківського  піклування,  після
досягнення  18- річного віку, селищна  рада ВИРІШИЛА:

 

    1. Надати одноразову допомогу  в розмірі  по 1810 грн. ( одна тисяча
вісімсот  десять  грн.) Головко  Юлії  Володимирівні  06.10.2000  року
народження,   як  дитині   позбавленої   батьківського   піклування,   яка
зареєстрована та проживає  за адресою:  смт Чупахівка,  вул. Партизанська,
буд.38. 

     2. Надати одноразову допомогу  в розмірі  по 1810 грн. ( одна тисяча
вісімсот  десять  грн.)  Міщенко  Ігорю  Валентиновичу  29.05.2001  року
народження,  як  дитині  позбавленої  батьківського  піклування,  який
зареєстрований та проживає за адресою: с. Лантратівка, вул. Садова,6. 
        3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти  на  постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

      Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до штатного розпису 
Чупахівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради

    Керуючись  статтею  64  Господарського  кодексу  України,  статтею 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 45 Закону
України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки
№  1205  від  06.12.2010  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
закладів  загальної  середньої  освіти»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко про внесення змін до
штатного  розпису  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І  –ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

 
1. Внести  зміни  до  штатного  розпису  Чупахівської  загальноосвітньої

школи І –ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради, а саме: 
1) ввести до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ  ступенів  3  посадові  одиниці  машиніст  (кочегар)  котельні  на  6
місяців (на опалювальний період).

         2)  Затвердити штатний розпис Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в  новій 
редакції (додаток 1).

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

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

      Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого
проживання   осіб  похилого  віку   та  осіб  з  інвалідністю  комунальної
установи  «  Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради»

      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 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)», Положенням про вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб
похилого  вiку  та  осiб  з  інвалідністю,  Державним  стандартом  соціальної
послуги пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
      1.  Прийняти  на  обслуговування до  вiддiлення  (групи)  пiдтриманого
проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю:
     1) Міняйло Ганну Мусіївну 16.08.1938 р.н. - с. Оленинське
     2) Розінько ГаннуАнтонівну 15.02.1939 р.н. - с. Грінченкове
     3) Бабуту Ганну Марківну 12.05.1938 р.н. – смт Чупахівка
     4) Кириченка Віктора Андрійовича 17.04.1962 р.н. - смт Чупахівка
     5) Латку Лідію Яківну 11.04.1954 р.н. – с. Розсохувате
     6) Барздову Ніну Андріївну 14.11.1954 р.н. – с. Олешня
     7) Васильченко Ганну Михайлівну 18.18.1946 р.н. - смт Чупахівка
     2.  Зобов’язати  директора  комунальної  установи «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати
здійснення обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого
проживання осіб  похилого віку та осіб з інвалідністю.
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з  планування та фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ



                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення  )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  громадянці  Бондаренко  Ользі  Михайлівні  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд.

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,  розглянувши  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)   гр. Бондаренко  Ользі  Михайлівні  у  власність для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд за адресою : вул. Снайперська, 8 смт Чупахівка, Охтирського району
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.  Бондаренко  Ользі  Михайлівні  у  власність   для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (02.01)
за  адресою  :  смт  Чупахівка,  вул.  Снайперська,8   Охтирського  району
Сумської області, кадастровий номер - 5920355500:02:002: 5192. 
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянці  Бондаренко  Ользі
Михайлівні  земельну  ділянку  площею  -  0,1500  га,  кадастровий  номер  -
5920355500:02:002:5192   для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  із  земель
житлової  та  громадської  забудови   за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.
Снайперська,8  Охтирського району Сумської області.
            3. Громадянці Бондаренко Ользі Михайлівні право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Боровенському Юрію Павловичу

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Боровенського Юрія Павловича, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА:  

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Боровенському  Юрію
Павловичу, який зареєстрований за адресою: вул. Садова, 4  смт Чупахівка
Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03),  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0016, площею 1,8500 га. із земель запасу, розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
          3.  Рішення 13 сесії  7 скликання Чупахівської селищної ради від
07.12.2018  р.  «  Про  надання  громадянам  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Рахмаілу Олександру Михайловичу

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Рахмаіла  Олександра  Михайловича,   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у  власність для
ведення особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Рахмаілу  Олександру
Михайловичу, який зареєстрований за адресою: вул. Садова, 5  смт Чупахівка
Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03),  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0017, площею 2,0000 га. із земель запасу, розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
          3.   Рішення 13 сесії  7 скликання Чупахівської селищної ради від
07.12.2018  р.  «  Про  надання  громадянам  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства» вважати таким, що втратило чинність.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання



       Двадцять перша сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (  відновлення  )  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  громадянину  Калашнику  Олександру  Спиридоновичу  у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд.

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,    розглянувши   технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)   гр. Калашнику  Олександру  Спиридоновичу у
власність для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд за адресою: вул. Дружби, 4 смт Чупахівка,
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.  Калашнику Олександру Спиридоновичу у власність  для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  (02.01)  за  адресою  :  смт  Чупахівка,  вул.  Дружби,  4
Охтирського  району   Сумської  області,  кадастровий  номер  -
5920355500:02:002: 5193. 
          2. Передати у приватну власність громадянину Калашнику Олександру
Спиридоновичу земельну ділянку площею - 0,1500 га, кадастровий номер -
5920355500:02:002:5193   для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  із  земель
житлової та громадської забудови  за адресою: смт Чупахівка, вул. Дружби, 4
Охтирського району Сумської області.
          3.  Громадянину  Калашнику  Олександру  Спиридоновичу  право
власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання



       Двадцять перша сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Кириченко  Вірі  Григорівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради.

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,    розглянувши   проект  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Кириченко Вірі Григорівні для
ведення особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Кириченко  Вірі  Григорівні у  власність   для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер  -
5920385400:03:001:0065. 
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянці  Кириченко  Вірі
Григорівні  земельну  ділянку  площею  -  0,5719  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920385400:03:001:0065  для  ведення  особистого
селянського  господарства  в  межах  с.  Духовниче Охтирського  району,
Сумської області.
           3. Громадянці Кириченко Вірі Григорівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

       Двадцять перша сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Комарицькому  Костянтину  Валерійовичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради.

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,    розглянувши   проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр. Комарицькому  Костянтину
Валерійовичу для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої   за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр.  Комарицькому  Костянтину  Валерійовичу для  ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами
населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області, кадастровий номер - 5920382000:01:008:0019. 
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Комарицькому
Костянтину  Валерійовичу  земельну  ділянку  площею  -1,8888  га  (землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –
сіножаті) кадастровий номер 5920382000:01:008:0019 для ведення особистого
селянського  господарства  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Комарицькому Костянтину Валерійовичу право
власності на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

    Двадцять перша сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка



Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Малишу Миколі Олександровичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради.

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,    розглянувши   проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр. Малишу  Миколі
Олександровичу для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої с. Софіївка, вул. Широка, 9  на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність    гр. Малишу Миколі Олександровичу для ведення особистого
селянського господарства ( код  згідно КВЦПЗ  01.03)  по вул. Широка, 9 в 
с.  Софіївка,  на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
          2.  Передати  у  приватну власність  громадянину Малишу Миколі
Олександровичу  земельну  ділянку  площею  -  0,4600  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920355500:05:001:0014  для  ведення  особистого
селянського  господарства   розташовану  за  адресою:  вул.  Широка,  9,
с.Софіївка, Охтирського району, Сумської області.
             3. Громадянину Малишу Миколі Олександровичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

      Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка



Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Невдачину Івану Олександровичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради.

    Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125
Земельного  кодексу  України,  розглянувши  проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр. Невдачину  Івану
Олександровичу  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої в межах с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Невдачину Івану Олександровичу у власність   для ведення особистого
селянського господарства (01.03) із земель запасу в межах с. Новопостроєне
Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер  -
5920385400:04:001:5132. 
          2.  Передати у приватну власність  громадянину Невдачину Івану
Олександровичу  земельну  ділянку  площею  -  0,5000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920385400:04:001:5132  для  ведення  особистого
селянського  господарства  в  межах с.  Новопостроєне  Охтирського  району,
Сумської області.
             3. Громадянину Невдачину Івану Олександровичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Малиш Анастасії Андріївні

   Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Малиш  Анастасії  Андріївни  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянці  Малиш Анастасії  Андріївні,  яка
зареєстрована  за  адресою:  с.  Духовниче  Охтирського  району,  Сумської
області,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,4300 га із земель запасу Чупахівської
селищної ради  в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

      Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

     

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Термус Анатолію Миколайовичу

   Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Термус Анатолія Миколайовича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Термусу  Анатолію
Миколайовичу,  який зареєстрований за адресою: с. Духовниче Охтирського
району, Сумської області,  для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,8500 га із земель запасу
Чупахівської  селищної  ради  в  межах  с.  Духовниче   Охтирського  району
Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Резніченко Валентині Павлівні

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Резніченко Валентини Павлівни про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність  для ведення
особистого селянського господарства, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Резніченко Валентині Павлівні, яка
зареєстрована  за  адресою: пров.  Перекопський,  1  м.  Охтирка Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,2700 га із земель запасу
Чупахівської  селищної  ради  в  межах  с.  Духовниче   Охтирського  району
Сумської області.
          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

      Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Плєшакову Олександру Степановичу



   Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Плєшакова  Олександра  Степановича  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної
власності  у  приватну  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність громадянину  Плєшакову  Олександру
Степановичу,  який зареєстрований за адресою: вул. Гоголя, 157б м. Охтирка
Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ 01.03)  орієнтовною площею 0,4400  га  із
земель  запасу  Чупахівської  селищної  ради  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

     

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства Почепцову Василю Григоровичу



Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті
50 Закону України « Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Почепцова Василя Григоровича про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  у
приватну  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Почепцову Василю Григоровичу,
який зареєстрований за адресою: пров. Гончарова, 4 м. Охтирка Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,4400 га  із земель запасу
Чупахівської  селищної  ради  в  межах  с.  Духовниче  Охтирського  району
Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про передачу земельної ділянки
комунальної власності в оренду



    Відповідно до статей 12, 122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,
пункту  34  частини  першої  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», на підставі
заяви Голови СФГ «Відродження» Білковського Бориса Миколайовича, яке
зареєстроване за адресою: вул. Лебединська, 18Б, с. Лантратівка, про надання
в  оренду  земельної  ділянки із  земель сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати СФГ «Відродження» в оренду земельну ділянку площею 4,9066
га  строком  на  7  (сім)  років,  (  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5521  )   із  земель  сільськогосподарського  призна-
чення  комунальної  власності  для  ведення  товарного  сільськогоспо-
дарського  виробництва,   розташовану  за  межами  с.  Духовниче  на
території Чупахівської селищної ради.

2.  Встановити  розмір  річної  орендної  плати  в  розмірі  7  %  від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Голові СФГ «Відродження» укласти договір оренди земельної ділянки
з  Чупахівською  селищною  радою  та  провести  реєстрацію  договору
оренди протягом місяця з дня прийняття рішення.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

     

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

смт Чупахівка
Охтирський район, Сумська область                                ______________ 2019 р.

Орендодавець – Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області, в особі
селищного голови Кужеля Олександра Володимировича,  який діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Податкового кодексу
України, Законів України «Про оренду землі», з одного боку та Орендар – СФГ «Відродження»
в  особі  голови  СФГ  Білковського  Бориса  Миколайовича,уклали  цей  договір  про
нижченаведене: 

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

ділянку  (земельні  ділянки)для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  , з
кадастровим номером  5920385400:01:001:5521,  яка  розташована  за  межами с  .Духовниче  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.



 Об’єкт оренди 
2.  В оренду передається  (передаються)  земельна  ділянка  (земельні  ділянки)  загальною

площею  4,9066 га,у тому числі   4,9066  га -  землі сільськогосподарського призначення, угіддя
- землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами.
(якісні характеристики земель окремих категорій за їхнім складом та видами угідь-рілля,сіножаті,пасовища,багаторічні насадження тощо)

3. На земельній ділянці (земельних ділянках) знаходяться об’єкти нерухомого майна-  які
належать  орендарю  на  праві  власності:  нежитлові  будівлі:  Вівчарник,  Вівчарник  №  1,
бригадний будинок, зерносклад, майстерня, 
(перелік, характеристика і стан будинків, споруд та інших об′єктів)

а також інші об’єкти інфраструктури відсутні. 
(перелік, характеристика та стан лінійних споруд, інших об′єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям)

4. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається в оренду разом з              -            
(перелік, характеристика та стан будинків, споруд та інших об′єктів)

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) на дату укладення
договору становить: 5920385400:01:001:5521 -  111753,11   гривень.

 (кадастровий номер земельної ділянки)

6. Земельна ділянка (земельні ділянки), яка передається (які передаються) в  оренду, має
(мають) такі недоліки, що можуть перешкоджати її (їх) ефективному використанню         не
виявлено.      

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

  Строк дії договору

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

    Орендна плата 
9. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у розмірі   7  % від

(розмір орендної плати: грошової-у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні

нормативної грошової оцінки , що становить  7     822,72 грн ( сім тисяч вісімсот двадцять дві 
ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або

гривні 72 копійки)._________________________________________________________________
розміру земельного податку; натуральної-перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції,
місце, умови, порядок, строк поставки;відробіткової - види, обсяги, строки)

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

11.Орендна плата вноситься  Орендарем у такі  строки:  за перший рік -  у п’ятиденний
строк  після  підписання  договору  оренди,   починаючи    з  наступного   року  орендна  плата
вноситься  Орендарем  щомісяця  протягом  30  календарних  днів,  що  настають  за  останнім
календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі 1/12 частини річної орендної плати.
Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється Орендарем самостійно з
урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного законодавством. 

12. Розмір орендної плати переглядається             щороку            
(періодичність

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

України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
погіршення стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) не з

вини орендаря, що підтверджено документами;
зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та

комунальної власності;
в інших випадках передбачених законом.



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

14.У разі  невнесення  орендної  плати  у  строки,  визначені  цим договором у  10-денний
строк  сплачується  штраф  у  розмірі  100  відсотків  річної  орендної  плати,  встановленої  цим
договором,  стягується  пеня  у  розмірі  100  відсотків  несплаченої  суми  за  кожний  день
прострочення.
 У разі  розірвання цього  Договору з  ініціативи Орендаря,Орендодавець має право на отримання
орендної плати за один рік з моменту розірвання Договору.

   Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка (земельні ділянки) передається  (передаються) в оренду для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва.         

16. Цільове призначення земельної ділянки: А.01.01
17. Умови збереження стану об’єкта оренди:

- на  земельній  ділянці  не  дозволяється  діяльність,  не  пов’язана  з  цільовим  призначенням
земельної  ділянки.  Зміна  цільового  призначення  земельної  ділянки  можлива  лише  в  разі
прийняття селищною радою рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки у
зв’язку зі  зміною цільового призначення земельної  ділянки та внесення відповідних змін до
Договору. Роботи по розробці проекту відведення сплачує Орендар;
–  Орендар  зобов’язується  дотримуватись  вимог  чинного  законодавства,  екологічної  безпеки
землекористування; 
-  при  здійсненні  діяльності,  пов’язаної  з  порушенням  поверхневого  шару  ґрунту,  Орендар
зобов’язаний здійснювати знімання, складування, зберігання поверхневого шару ґрунту.

    Умови повернення земельної ділянки (земельних ділянок)

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

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

19.  Здійснені  Орендарем  без  згоди  Орендодавця  витрати  на  поліпшення  орендованої
земельної ділянки (орендованих земельних ділянок), які неможливо відокремити без заподіяння
шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

20.  Поліпшення  стану земельної  ділянки (земельних ділянок),  проведені  Орендарем за
письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. 

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

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

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

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

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

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (земельних ділянок)



23.  На  орендовану  земельну  ділянку  (орендовані  земельні  ділянки)  не    встановлено
обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.

24.  Передача  в  оренду  земельної  ділянки  (земельних  ділянок)  не  є  підставою  для
припинення або зміни обмежень(обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

25. Права орендодавця. 
Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 
 використання земельної ділянки (земельних ділянок) відповідно до мети її використання та за
цільовим призначенням, що визначені цим Договором; 
дотримання  екологічної  безпеки  землекористування  та  збереження  родючості  ґрунтів,
додержання  державних  стандартів,  норм і  правил,  у  тому числі  місцевих  правил забудови  та
благоустрою;
вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) для контролю за
додержанням Орендарем умов договору;
своєчасного внесення орендної плати. 

26. Обов’язки орендодавця: 
передати  в  користування  земельну  ділянку  (земельні  ділянки)  у  стані,  що  відповідає  умовам
Договору;                                                                                                                  
не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованою земельною ділянкою
(орендованими земельними ділянками).

27. Права орендаря: 
самостійно господарювати на землі з дотриманням умов цього Договору; 
має переважне  право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий
строк  (поновлення  Договору)  за  тим  самим  цільовим  та  функціональним  використанням
земельної  ділянки,  за  яким  вона  надавалася,  при  умові  належного  виконання  обов’язків  за
умовами Договору;
переважне право на купівлю земельної ділянки у разі її продажу;
    у  разі  наміру  скористатися  переважним  правом  на  укладення  договору  на  новий
строк,письмово повідомити про це Орендодавця за 60 днів до спливу строку цього Договору,
або повідомити про інший намір її використання, при цьому орендна плата за землю вноситься
по  день  фактичного  використання  земельної  ділянки  або  до  укладення  нового  Договору.
Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Орендаря від обов’язку сплати заборгованості
по орендній платі в повному обсязі, у т.ч. з урахуванням плати за період після спливу строку
цього Договору; отримувати продукцію і доходи.

28.  Орендар зобов'язаний: 
протягом 5 (п`яти) робочих днів надати копію цього Договору Охтирській об`єднаній державній
податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській  області;
зареєструвати  право  оренди  земельної  ділянки  (земельних  ділянок)  в  органі,  що  проводить
державну реєстрацію прав; 
приступати до використання земельної ділянки (земельних ділянок) після державної реєстрації
права оренди;
своєчасно вносити орендну плату за землю.

29. Ризик випадкового знищення або погіршення об’єкта оренди або його частини несе
орендар.

Страхування об’єкта оренди

30. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього
договору.

31. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар, в разі необхідності.



32. Сторони домовилися про те,  що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка
повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати
його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

33. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

  34. Дія договору припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його  було укладено;
- придбання орендарем земельної ділянки (земельних ділянок) у власність;
-  викупу  земельної  ділянки  (земельних  ділянок)  для  суспільних  потреб  або  примусового
відчуження земельної ділянки (земельних ділянок) з мотивів суспільної необхідності, у порядку
встановленому законом;
- ліквідації юридичної особи-орендаря.
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

35. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
- взаємною згодою сторін;
- рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків,
передбачених  договором,  та  внаслідок  випадкового  знищення,  пошкодження  орендованої
земельної  ділянки  (орендованих  земельних  ділянок)  ,  яке  істотне  перешкоджає  її  (їх)
використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

36. Розірвання договору в односторонньому порядку допускається. Умовами розірвання
договору  в  односторонньому  порядку  є:  систематичне  (протягом  6-ти  місяців)  несплата
орендної плати.

37.  Перехід  права  власності  на  орендовану  земельну  ділянку  (орендовані  земельні
ділянки) до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря – не є підставою для
зміни умов або розірвання договору.
Право на орендовану земельну ділянку (орендовані  земельні ділянки) у разі  смерті  фізичної
особи - орендаря, засудження або обмеження його дієздатності за рішенням суду не переходить
до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку  (ці земельні ділянки)
разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

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

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

Прикінцеві положення

40. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами.  Цей  договір укладено у
трьох  примірниках,  що  мають  однакову  юридичну  силу,  один  з  яких  знаходиться  в
Орендодавця, другий – в Орендаря, третій - в органі, який провів його державну реєстрацію.

                                                            Реквізити сторін



Орендодавець

Чупахівська селищна рада  в особі 
селищного голови Кужель Олександра 
Володимировича, який діє на підставі 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та 
рішення  21 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради від 
27.11.2019 р.
Місцезнаходження юридичної особи: 
42722, Сумська область,  Охтирський 
район,  смт Чупахівка,  
вул. Воздвиженська, 53
 код за ЄДРПОУ  04390202
                                                               
  
                             

Орендар

Селянське фермерське господарство 
«Відродження» в особі голови 
Білковського Бориса Миколайовича, 
який діє на підставі Статуту 

Місцезнаходження юридичної особи:
42732, Сумська область,  Охтирський 
район, с. Лантратівка, 
вул. Лебединська, 58
код за ЄДРПОУ  23052117

      _____________  О.В.Кужель                            _______________  Б.М.Білковський                    
          Орендодавець                                                                                    Орендар
м п м п

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Кононенко Олені Євгенівні

       Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  розглянувши заяву
громадянки  Кононенко  Олени  Євгенівни  про  затвердження  технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кононенко
Олені  Євгенівні надану  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, 5920382000:01:002:5115.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,3916
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:002:5115
власнику земельної частки (паю) громадянці Кононенко Олені Євгенівні, для
ведення  товарного  сільськогосподарського  (код  згідно  КВЦПЗ  01.01)  на
території  Чупахівської селищної ради відповідно до технічної документації
із землеустрою.
     3. Громадянці Кононенко Олені Євгенівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) Кононенко Олені Євгенівні

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянки  Кононенко  Олени  Євгенівни про  затвердження  технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості),  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кононенко
Олені  Євгенівні  надану  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  на території  Чупахівської  селищної ради Охтирського району
Сумської області, 5920382000:01:007:0018.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,8107
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920382000:01:007:0018
власнику земельної частки (паю) громадянці Кононенко Олені Євгенівні, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ
01.01)  на  території  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної
документації із землеустрою
    3. Громадянці Кононенко Олені Євгенівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019                 смт Чупахівка



Про  надання  дозволу  на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель
та споруд технічної інфраструктури (розподілення газу)

          Відповідно до частини 1 пункту «а» підпункту 1статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись пунктом «в»
статті  12,  частини  2  статті  93,  частина  1  статті  124  Земельного  кодексу
України,  статті  50  Закону України  «Про землеустрій»,  розглянувши заяву
Акціонерного  товариства  «Оператор  газорозподільної  системи  «Сумигаз»,
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  та  споруд
технічної  інфраструктури  (розподіл  природного  газу)  з  подальшою
передачею в оренду, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної
системи «Сумигаз» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  та  споруд
технічної  інфраструктури  (розподіл  природного  газу),  (код  згідно  КВЦПЗ
11.04)  з  подальшою  передачею  в  оренду  орієнтовною  площею  0,4000  га,
розташованою  за  адресою:  вул.  Зарічна,  12,  смт   Чупахівка,  Охтирського
району  Сумської області.

          2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії
селищної ради.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

     

                      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

    Двадцять перша сесія

                                                Р І Ш Е Н Н Я  
27.11.2019 смт Чупахівка



Про  внесення  змін  до  рішення  6  сесії  23  скликання  Чупахівської
селищної ради  від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка, переданих у приватну власність»

    Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статтею  12  Земельного  Кодексу  України,  розглянувши  заяву
громадянина Римаря Михайла Івановича (додається)  «Про внесення змін у
рішення  6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної ради  від 12.03.1999 р. 
« Про внесення зміни в площі земельних ділянок громадян смт Чупахівка,
переданих у приватну власність»,  селищна рада 
ВИРІШИЛА:

   1.    Внести зміни до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради   від  12.03.1999 р.  «  Про внесення  зміни  в  площі  земельних ділянок
громадян смт. Чупахівка, переданих у приватну власність», а саме : в додатку
до  рішення  під  №  322  замість  слів  «Римарь  Михайло  Іванович»  вказати
«Римар Михайло Іванович».
   2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
   3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                  Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

      Двадцять перша сесія
                                                   Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019 смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  20  сесії  7  скликання  Чупахівської
селищної  ради   від  10.10.2019  «  Про  включення  в  перелік  земельних



ділянок сільськогосподарського призначення, які підлягають передачі в
оренду шляхом проведення земельних торгів ( аукціону)»

    Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, заслухавши інформацію
начальника  відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної
діяльності, земельних відносин та екології Тетяни Гончар про внесення змін
до рішення 20 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради  від 10.10.2019
«Про  включення  в  перелік  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення,  які  підлягають  передачі  в  оренду  шляхом  проведення
земельних торгів ( аукціону)», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 20 сесії 7 скликання Чупахівської селищної
ради   від  10.10.2019  «Про  включення  в  перелік  земельних  ділянок
сільськогосподарського призначення, які підлягають передачі в оренду
шляхом проведення земельних торгів ( аукціону)» а саме:
підпункт 1) пункту 1 викласти в новій редакції – 
1) по Лантратівському старостату:

5920385400:01:001:5678 площею 3,8709 га;
592386300:01:003:0044 площею 3,0926 га.;
592386300:01:003:0043 площею 3,0927 га.;
592385400:01:001:0609 площею 0,3450 га.;
592385400:01:001:0607 площею 0,2428 га.

              по Чупахівській селищній раді:
               5920355500:01:001:0919 площею 0,3825 га.;
               5920355500:01:001:0918 площею 3,6199 га.
     2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.

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

Селищний голова                                  Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

 Сьоме  скликання
  Двадцять перша сесія

                                                    
                                                     Р І Ш Е Н Н Я  

27.11.2019 смт Чупахівка



Про  надання  дозволу  на
розробку технічної документації
із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок комунальної
власності  за межами населених
пунктів

    Відповідно  до  статті  25,  пункту  34  частини  першої  статті  26  Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 791 Земельного
кодексу  України,  статей  25  та  26  Закону  України  «  Про  землеустрій»  та
рішення постійної комісії з з питань будівництва, житлово – комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва та земельних відносин,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Провести  поділ  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві
комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі  Чупахівської
селищної ради розташованих за межами населених пунктів на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без
змін цільового призначення, згідно додатку до рішення (додається).

2. Розробити  технічні  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок вказаних у п.1 даного рішення.

3. Розроблені  технічні  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок подати  на  розгляд  ,  погодження та  затвердження
чергової сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу
України.

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

Селищний голова                                  Олександр  КУЖЕЛЬ

                               Додаток  до рішення від 27.11.2019

№ 
п/п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове 
призначення
земельної 
ділянки
(код 
КВЦПЗ)

Кількість
земельних
ділянок, що
утворюється

Площі 
земельних 
ділянок, що 
утворюються

1 5920385400:01:001:5687 21,4648 Землі 
запасу 
(16.00)

5 1 – 0,9850;
2 - 0,5100;
3 – 0,9834;
4 - 2,0000;



5 – 16,9864

2 5920385400:01:001:5681 4,4150 Землі 
запасу 
(16.00)

2 1 - 2,700;
2 – 1,7150.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК


