
                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцять друга позачергова сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцять друга позачергова сесія селищної ради

                                                                                                   від 16.12.2019 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцять другої позачергової сесії селищної ради

сьомого скликання

від 16.12.2019                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 11 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

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

1. 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
     2. Про прийняття субвенції з місцевого бюджету

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     3. Про прийняття стабілізаційної дотації

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     4. Про внесення  змін   до  структури  та  штатної чисельності апарату
Чупахівської селищної ради та її виконавчих органів
Доповідає:  Чуб  П.А-  начальник  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
     5. Про введення посад до штатного розпису КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-
садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
     6.  Про  введення  посад  до  штатного  розпису  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
     7. Про  затвердження статуту Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області
в новій редакції.

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      8. Про  затвердження  статуту  КЗ  Чупахівський  ЗДО  (ясла-садок)
«Сонечко1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області в новій редакції.

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту



 9.   Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого підсобного господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    10.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Макаренку Михайлу Володимировичу 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
    11. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Троць Сергію Михайловичу 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
    12.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Федорченку  Віктору
Андрійовичу  для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    13. Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної  ділянки у власність гр.  Бережній Ганні  Петрівні  для
ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    14.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Леві Світлані Миколаївні для
ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     15.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Римар Вікторіі Валеріївні для
ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
      16.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Парфілову Сергію Михайловичу
для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
      17.  Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Володіну  Владиславу
Олексійовичу для ведення особистого селянського господарства



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 гр. Арєхову Віктору Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

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 гр. Шпаку Сергію Миколайовичу
 для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
      20. Про надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі ПСП АФ «Піонер»

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     21. Про надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для обслуговування будівель торгівлі
ПСП АФ «Десна»

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

 22.   Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Коростельову Юрію Геннадійовичу 

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

 23.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Коростельову Юрію Геннадійовичу 

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

 24.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Коростельову Юрію Геннадійовичу 

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 гр. Кондратюк Марії Степанівни
 для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     26. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Шаповаловій Ніні Федорівні 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
     27. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Макаровій  Світлані  Миколаївні  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

28. Різне:

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

СЛУХАЛИ:  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:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття субвенції з місцевого бюджету
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву  Л.О.  –  виконуючу обов’язки  начальника фінансового
відділу про прийняття стабілізаційної дотації
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб П.А- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення про внесення  змін   до
структури  та  штатної чисельності апарату Чупахівської селищної ради та її
виконавчих органів
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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



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

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  статуту  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області в новій
редакції.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  статуту  КЗ  Чупахівський  ЗДО  (ясла-садок)  «Сонечко1»
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  в новій
редакції.
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)  для ведення
особистого підсобного господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр. Макаренку Михайлу Володимировичу 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.  Троць  Сергію  Михайловичу  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  гр.  Федорченку  Віктору  Андрійовичу   для
ведення особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                                                                             
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Бережній  Ганні  Петрівні  для  ведення
особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 
Голосували одноголосно

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

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

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

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



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

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

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на   виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  для  будівництва  та  обслуговування  будівель
торгівлі ПСП АФ «Піонер»
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 в оренду для обслуговування будівель торгівлі ПСП АФ
«Десна»
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) Коростельову
Юрію Геннадійовичу 
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) Коростельову
Юрію Геннадійовичу 
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) Коростельову
Юрію Геннадійовичу 
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 гр. Кондратюк Марії Степанівни для ведення
особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                     Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16 грудня 2019 року                                  смт  Чупахівка

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

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2019  рік,
сформований  на  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,
інших нормативно-правових  документів,  відповідно  до  пункту  23 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Чупахівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення чотирнадцятої сесії Чупахівської селищної ради
сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік»  такі  зміни  (12.02.2019.,
15.03.2019., 13.05.2019., 18.06.2019., 12.08.2019., 10.10.2019р.,  27.11.2019р.,
16.12.2019р.):

1. Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2019 рік:

        -  доходи селищного бюджету у сумі 25 239 876 гривень, в тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету – 24 378 691 гривень, доходи
спеціального фонду селищного бюджету – 861 185 гривень, згідно з додатком
№ 1 цього рішення; ,
       - видатки селищного бюджету у сумі 28 734 887  гривень, в тому числі
видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23 459  269   гривень,
видатки спеціального фонду селищного бюджету –5 275 618 гривень, згідно з
додатком № 3 цього рішення.

-  профіцит селищного  бюджету  у  сумі  0,00  гривень,  в  тому  числі
загального фонду селищного бюджету 0,00 гривень згідно з додатком № 2 до
цього рішення.



- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 0,00 гривень
згідно з додатком № 2 до цього рішення.

    1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення  головним розпорядникам
коштів селищного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців
за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.

1.3. Пункт 3 викласти в новій редакції, а саме:

Затвердити  на  2019  рік  міжбюджетні  трансферти  згідно  з
додатком №4 до цього рішення.

1.4.  Затвердити  розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію
місцевих/регіональних  програм  у  сумі  14 403 682  гривень  згідно
з додатком №5 до цього рішення.

         2. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Селищний голова       Олександр КУЖЕЛЬ

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


ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
                                     Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           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,  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  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  загального  фонду  ТКВКБМС  3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого

бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» на спеціальний фонд по ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з
місцевого бюджету» КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного
управління  інших  рівнів»  до  спеціального  фонду  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  визнати  такими,  що  не  підлягають
поверненню  в  останній  робочий  день  бюджетного  періоду  до  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади. 



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»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 157 000 грн. з КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» кошти в сумі 15 000 грн. та направити на КЕКВ 2800 «Інші
поточні  видатки»  в  сумі  15 000  грн.  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 2111 «Заробітна плата» 117 000
грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 8 000 грн. та ТКВКБМС
0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  КЕКВ  2240  «Оплата  послу  (крім
комунальних)» в  сумі  5 000 грн.   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 27 000 грн.

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 33 000 грн., з ТКВКБМС 0117461
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» 35 000 грн.,  та  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» 21 200 грн. та направити на видатки по  ТКВКБМС 0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» 89 200 грн. для заміни вікон і дверей приміщення
ЦНАП Чупахівської селищної ради. 

З  ТКВКБМС 016030 «Організація  благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 50 000 грн.
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 50 000 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)  з  КЕКВ  2230  «Продукти  харчування»  в  сумі  22  500  грн.
направити  на  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку»  2  000  грн.  та
ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами) КЕКВ
2240  «Оплата  послу  (крім  комунальних)»  в  сумі  20 000  грн.,  КЕКВ  2800
«Інші поточні видатки» в сумі 500 грн. 

З  ТКВКБМС  0611090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  з  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  4 500  грн.  на  ТКВКБМС
0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в
сумі 4 500 грн. 



З ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 22 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 5 000 грн.  

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 59 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» 13 000 грн.

З  ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» в сумі 94 000 грн. та КЕКВ 2120 «нарахування на оплату
праці» в сумі 19 000 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 2111 «Заробітна плата» 212 000 грн. 

2.Внести  зміни до дохідної  частини бюджету Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади:

Зменшити  доходи  за  кодом  18010600  «Орендна  плата  з  юридичних
осіб» в сумі 90 000 ,00 грн.

Зменшити  доходи  за  кодом  18050400  «Єдиний  податок  з  фізичних
осіб» в сумі 110 000,00 грн.

3. Внести зміни до видаткової частини бюджету Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади:

Зменшити  видатки  по  ТКВКБМС  0117461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних  доріг  та  дорожньої  інфраструктури  за  рахунок  коштів
місцевого бюджету» в сумі 100 000,00 грн.

Зменшити  видатки  по  ТКВКБМС  0116014  «Забезпечення  збору  та
вивезення сміття і відходів» 100 000 грн.

З ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту  і  соціального  забезпечення»  перерозподілити кошти з
КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» в сумі 40,00 грн.,
КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  в сумі  5,40 грн.,   КЕКВ 2282 «Окремі
заходи  по  реалізації   державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до
заходів розвитку» в сумі  1 000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в
сумі  417,60  грн.  на  КЕКВ  2210   «Предмети,  матеріали  обладнання  та
інвентар» в сумі 1 463,00 грн.

  

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття субвенції 
з районного бюджету 

На  підставі   розпорядження  голови  Охтирської  районної  державної
адміністрації від 25.02.2019 року № 44-ОД «Про внесення змін до районного
бюджету Охтирського району на 2019 рік»,  Бюджетного кодексу України,
відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, пункту 6 статті 28 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

 1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з районного бюджету
на  утримання  Комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селищної  ради»  для  утримання  соціальних  працівників,  що
надають  соціальні  послуги  жителям  Олешнянської   сільської  ради  в  сумі
54 408,00 грн. та направити на видатки по ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення
діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення»  на  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  43  777,00  грн.  та
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 9 631,00 грн. та КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 1 000 грн.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття стабілізаційної дотації 

На  підставі  Бюджетного  кодексу  України,  відповідно  до  пункту  23
частини першої  статті  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації
від  13.12.2019  №665-ОД  «  Про  внесення  змін  до  обласного  бюджету
Сумської області на 2019 рік», селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Прийняти  стабілізаційну  дотацію  до  селищного  бюджету
загального фонду по коду доходів 41040100 « Дотація з місцевого бюджету
за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету» в сумі 212 000 грн.

2. Направити на видатки по:
 ТКВКБМС  0114030  «Забезпечення  діяльності  бібліотек»  на  КЕКВ

2111 «Заробітна плата» в сумі 22 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 5 000 грн.  

 ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 59 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» 13 000 грн.

 ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» в сумі 94 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 19 000 грн.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про зміни у структурі виконавчих органів
Чупахівської селищної ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих
органів

       Керуючись   пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини
четвертої  статті  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування»,
розглянувши зміни до структурного складу виконавчих органів Чупахівської
селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Внести зміни в структурі  Чупахівської селищної ради  затвердженої
на  I-ій сесії сьомого скликання від 29.12.2017 зі змінами і доповненнями в
частині:
          1)  Відділ  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,   зв’язків  з
громадськістю  та  юридичного  забезпечення  Чупахівської  селищної  ради
перейменувати  у  відділ  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
документообігу,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення
Чупахівської селищної ради.
         2. Вивести з відділу надання адміністративних та соціальних послуг
наступні посади:
        - підбирач довідкового та інформаційного матеріалу (2 штатні одиниці)
          3.  Ввести  в  відділ  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
документообігу,  зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення
Чупахівської селищної ради наступні посади:
        - підбирач довідкового та інформаційного матеріалу (2 штатні одиниці)
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,
охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                          Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка
  

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

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010
№1055 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№544  від  20.05.2016)  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
дошкільних  навчальних  закладів»,  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», 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.  Ввести   до  штатного  розпису   КЗ  Чупахівський  ЗДО  (ясла-садок)
«Сонечко-1» Охтирського району Сумської області посади:

        1) бухгалтера  - 1штатна одиниця.

      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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка
Про введення посад до штатного
розпису  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району
Сумської області 

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010
№1055 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№544  від  20.05.2016)  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
дошкільних  навчальних  закладів»,  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», 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. Ввести  до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
посади:
         1) бухгалтера  - 2 штатні одиниці;
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження статуту 
                           Чупахівської загальноосвітньої  
                           школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 
                           селищної ради Охтирського 
                           району Сумської області 

       Відповідно до Законів України  «Про освіту», «Про загальну середню
освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  керуючись
статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Чупахівська селищна рада 
 ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Статут Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
в новій редакції, що додається.
       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.
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СТАТУТ

ЧУПАХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

СМТ.ЧУПАХІВКА-2019р



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1  Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради

Охтирського  району Сумської  області  -  далі  опорний заклад  Чупахівського  освітнього
округу (далі опорний заклад). Скорочена назва українською мовою: Чупахівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів. Знаходиться у власності Чупахівської селищної ради.

Форма власності — комунальна.
Організаційно-правова форма — заклад.
1.2.  Юридична  адреса  опорного  закладу:  42722,  Україна,  Сумська  область,

Охтирський район, смт Чупахівка, пров. Шкільний, 2.
Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради

Охтирського району Сумської області є правонаступником Чупахівської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
Грінченківського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області,  Лантратівського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів  –  дошкільного  навчального  закладу  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області. 

1.3. Опорний заклад є юридичною особою, має печатку,  штамп, ідентифікаційний
номер, може мати рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс та має у своєму
складі філії, а саме:

Грінченківська  філія  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,

Лантратівська  філія  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

 Філія опорного навчального закладу – територіально відокремлений структурний
підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері дошкільної, початкової та
базової загальної середньої освіти за місцем проживання. 

Філія  не  є  юридичною  особою  і  діє  на  підставі  Положення,  затвердженого  в
установленому порядку.

1.4.  Засновником  опорного  закладу  є  Чупахівська  селищна  рада,  яка  здійснює
фінансування, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні
комунікації,  обладнання,  встановлює  їх  статус  та  територію  обов'язкового
обслуговування.

1.5. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  іншими  законодавчими  актами  України,  наказами  МОН,  інших  центральних
органів  виконавчої  влади,  Положенням  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,
Положенням про освітній округ,  рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу,
цим Статутом.

1.6. Опорний заклад та його філії утворюється з метою:
 створення єдиного освітнього простору;
 забезпечення  рівного  доступу  осіб,  у  тому  числі  з  особливими  освітніми

потребами, до якісної освіти;
 створення  умов для здобуття  особами загальної  середньої  освіти,  впровадження

допрофільної  підготовки  і  профільного  навчання,  поглибленого  вивчення  окремих
предметів,  забезпечення  всебічного  розвитку  особи,  а  також  допрофесійного  навчання
незалежно від місця їх проживання;

 раціонального і ефективного використання наявних ресурсів опорного закладу та
філії, їх модернізації.

Досягнення  цієї  мети  забезпечується  шляхом  формування  ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

 вільне володіння державною мовою;



 здатність  спілкуватися  рідною (у  разі  відмінності  від  державної)  та  іноземними
мовами;

 математична компетентність;
 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 інноваційність;
 екологічна компетентність;
 інформаційно-комунікаційна компетентність;
 навчання впродовж життя;
 громадянські  та  соціальні  компетентності,  пов'язані  з  ідеями  демократії,

справедливості,  рівності,  прав  людини,  добробуту  та  здорового  способу  життя,  з
усвідомленням рівних прав і можливостей;

 культурна компетентність;
 підприємливість та фінансова грамотність;
 інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння

висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність
логічно  обґрунтовувати  позицію,  творчість,  ініціативність,  вміння  конструктивно
керувати  емоціями,  оцінювати  ризики,  приймати  рішення,  розв'язувати  проблеми,
здатність співпрацювати з іншими людьми.

1.7. Головними завданнями опорного закладу та його філій є
 забезпечення  реалізації  права  громадян  на  здобуття  якісної  загальної  середньої

освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 підготовка учнів до професійного самовизначення; 
 організація  поглибленого  вивчення  окремих  предметів  з  урахуванням  нахилів,

здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків;
 виховання громадянина України;
 виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,  поваги  до  народних  традицій  і

звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших
народів і націй;

 формування  й  розвиток  соціально  зрілої,  творчої  особистості  з  усвідомленою
громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

 виховання в учнів поваги до Конституції  України,  державних символів України,
прав і  свобод людини й громадянина,  почуття власної  гідності,  відповідальності  перед
законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як

найвищої соціальної цінності; формування засад здорового способу життя, збереження й
зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

 відродження й примноження інтелектуального потенціалу України.
1.8.  Опорний заклад  та  його філії  обирають форми,  засоби  і  методи навчання  та

виховання відповідно до Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту»,
інших актів законодавства та цього Статуту з урахуванням специфіки власної освітньої
діяльності, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу. Дистанційне,
індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному
МОН. У опорному закладі можливе створення з’єднаних класів (класів-комплектів).

Враховуючи  педагогічні  та  санітарно-гігієнічні  вимоги,  за  погодженням  з
директором  опорного  закладу,  у  філіях  можуть  створюватись  з’єднані  класи  (класи-
комплекти) початкової школи згідно з  Положенням про з’єднаний клас (клас-комплект)
початкової школи у філії опорного закладу.

1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою
за:



 реалізацію головних завдань,  визначених  Законами України  «Про освіту»,  «Про
загальну середню освіту»;

 безпечні умови освітньої діяльності;
 дотримання державних стандартів освіти;
 дотримання  договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами  освітньої,  виробничої,

наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними
угодами;

 дотримання фінансової дисципліни.
1.10. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, демократизму,

незалежності  від  політичних,  громадських  і  релігійних  організацій  та  об’єднань,
взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і  естетичного виховання,  органічного
поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою,
диференціації  та  оптимізації  змісту  і  форм освіти,  науковості,  розвиваючого характеру
навчання та його індивідуалізації.

1.11.  Опорний заклад самостійно приймає рішення і  здійснює діяльність  у межах
своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12.  В  опорному  закладі  навчання  ведеться  українською  мовою.  Може  бути
запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів і вивчення мов інших народів.

       1.13. Опорний заклад має право:
 визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із

засновником;
 запроваджувати  поглиблене  вивчення  предметів  та  профілі  навчання  за  згодою

батьків та учнів;
 здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів категорії «А» та «В»;
 визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 в  установленому  порядку  розробляти  та  впроваджувати  експериментальні  та

індивідуальні робочі навчальні плани;
 спільно  з  вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними  інститутами  та

центрами  проводити  науково-дослідну,  експериментальну,  пошукову  роботу,  що  не
суперечить законодавству України;

 проходити в установленому порядку інституаційний аудит;
 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників

освітнього процесу;
 бути  власником  і  розпорядником  рухомого  і  нерухомого  майна  згідно  з

законодавством України та власним Статутом;
 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і

фізичних осіб;
 залишати  у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні  надходження  у

порядку визначеному законодавством України;
 висвітлювати  діяльність  освітньої  установи  на  власному  Інтернет-сайті  та  в

соціальних мережах.
 встановлювати власну атрибутику і символіку;
 встановлювати шкільну форму одягу для учнів;
 надавати населенню додаткові освітні послуги;
 об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій

(вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю;
 користуватись пільгами, що передбачені державою.
1.14. У опорному закладі створюються та функціонують різні методичні об’єднання,

соціально-психологічна служба, творчі групи, пари, інші методичні структури, діяльність
яких не суперечить чинному законодавству.

1.15.  Взаємовідносини  опорного  закладу  з  юридичними  і  фізичними  особами
визначаються угодами, що укладені між ними.



II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
 2.1. Опорний заклад освіти Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів планує

свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів, концепції розвитку
закладу.  У плані  роботи відображаються найголовніші  питання  роботи закладу  освіти,
визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу, схвалюється педагогічною
радою.

 2.2. Основним документом, що регулює освітній процес,  є освітня програма, яка
погоджується радою закладу освіти і затверджується керівником закладу.

2.3.  Наповнюваність  класів,  груп,  їх  поділ  при  вивченні  профільних  та  інших
предметів визначаються Міністерством освіти й науки України на основі встановлених
відповідним  органом нормативів  фінансування  здобуття  загальної  середньої  освіти.  За
рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету може встановлюватися менша
наповнюваність класів і груп.

 2.4.  Відповідно  до освітньої  програми школи педагогічні  працівники самостійно
добирають  програми,  підручники,  навчальні  посібники,  що  мають  гриф  Міністерства
освіти й науки  України,  а  також науково-методичну  літературу,  дидактичні  матеріали,
форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних
завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 

2.5.  У  закладі  освіти  варіативність  загальної  середньої  освіти  забезпечується
наявністю в її змісті варіативного компоненту, який визначається закладом з урахуванням
інтересів і побажань здобувачів освіти, їхніх батьків та у відповідності до можливостей
фінансових витрат згідно з кошторисом школи.

2.6.  Школа  здійснює  освітній  процес  за  денною  формою  навчання.  Бажаючим
надається  право  й  створюються  умови  для  індивідуального  навчання,  інклюзивного
навчання, прискореного закінчення школи, складання екзаменів екстерном.

2.7. Зарахування здобувачів освіти до опорної школи і філій проводиться до початку
навчального  року  наказом  директора,  що  видається  на  підставі  особистої  заяви  (для
неповнолітніх — заяви батьків, або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних
органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної
довідки  встановленого  зразка,  документа  про  наявний  рівень  освіти  (крім  осіб,  які
вступають до першого класу).

Початкова освіта  здобувається,  як правило,  з шести років.  Діти,  яким на початок
навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти
цього ж навчального року.

2.8.  Особи  з  особливими  освітніми  потребами  можуть  розпочинати  здобуття
початкової  освіти  з  іншого  віку,  а  тривалість  здобуття  ними  початкової  та  базової
середньої  освіти  може бути  подовжена з  доповненням освітньої  програми корекційно-
розвитковим  складником.  Особливості  здобуття  такими  особами  повної  загальної
середньої освіти визначаються спеціальним законом. 

2.9.  У  разі  потреби  здобувач  освіти  може  перейти  протягом  будь-якого  року
навчання  до  іншої  школи.  Переведення  до  іншого  закладу  здійснюється  за  наявності
особової справи здобувача освіти встановленого Міністерством освіти і науки зразка. При
цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності,  довідка
або свідоцтво).

2.10. Режим роботи опорного закладу освіти з 8.00 до 17.00 год. при п'ятиденному
робочому тижні. Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

2.11.У школі для здобувачів освіти 1-9 класів за їх бажанням, бажанням їхніх батьків
або  осіб,  які  їх  замінюють,  при  наявності  належної  навчально-матеріальної  бази,
педагогічних  кадрів,  обслуговуючого  персоналу  можуть  створюватися  групи
продовженого дня.



Зарахування до ГПД й відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на
підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють).

Порядок  комплектування  груп  продовженого  дня  та  організація  їх  роботи
визначається Типовим положенням про ГПД.

2.12. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. 
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше

1 липня наступного року.
2.13. Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу для виконання й

здійснення  заходів,  не  пов'язаних  з  процесом  навчання,  забороняється  (крім  випадків,
передбачених рішенням Кабінету Міністрів України).

2.14.  За  погодженням  з  відповідним  органом  державного  управління  освітою
запроваджується  такий  графік  шкільних  канікул:  осінні  — 7  днів;  зимові  — 16  днів;
весняні — 7 днів; літні — не менше 8 тижнів.

Тривалість  канікул  протягом  навчального  року  не  повинна  становити  менше  30
календарних днів, влітку — 8 тижнів.

2.15. Тривалість  уроку  в  1  класі  чотирирічної  початкової  школи  становить  35
хвилин, в 2-4 класах — 40 хвилин; в усіх інших класах — 45 хвилин. 

2.16. У закладі освіти встановлюється така тривалість перерв між уроками: перша
перерва — 10 хв., друга перерва — 20 хв., третя — 20 хвилин, четверта — 10 хвилин, п'ята
перерва — 10 хвилин, шоста перерва — 10 хвилин.

2.17. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних  занять  визначається
розкладом  уроків,  занять,  який  складається  відповідно  до  санітарно-гігієнічних  та
педагогічних  вимог,  узгоджується  з  радою  школи  й  затверджується  директором.
Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. 

2.18. Крім  різних  форм  обов'язкових  навчальних  занять,  у  школі  проводяться
індивідуальні,  групові,  факультативні  курси,  спецкурси  та  інші  позакласні  заняття  та
заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти, їхнє виховання та
розвиток творчих здібностей і обдарувань.

2.19.  Домашні  завдання  задаються  з  урахуванням  індивідуальних  особливостей
здобувачів  освіти  і  педагогічних  вимог.  Їх  доцільність,  характер,  зміст  і  обсяг
визначається вчителем. У першому класі домашні завдання не задаються протягом року.

2.20.  У  першому  класі  протягом  усього  навчального  року  дається  словесна
характеристика знань здобувачів освіти. У другому класі за рішенням педагогічної ради
оцінювання навчальних досягнень проводиться з ІІ семестру, а в наступних класах вона
обов'язково доповнюється в балах за критеріями 12-бальної системи оцінювання знань.
Результати  семестрового,  річного,  підсумкового  оцінювання  доводяться  до  відома
здобувачів освіти класним керівником (головою атестаційної комісії). У документах про
освіту  (свідоцтво,  атестат)  вносяться  оцінки  відповідно  до  загальноприйнятої
дванадцятибальної системи оцінювання знань.

2.21.  Порядок  переведення  й  випуск  здобувачів  освіти  із  школи  визначається
Інструкцією  про  переведення  та  випуск  учнів  навчальних  закладів  системи  загальної
середньої освіти усіх типів та форм власності.

 2.22.  Результати  навчання  здобувачів  освіти  на  кожному  рівні  повної  загальної
середньої  освіти  оцінюються  шляхом  державної  підсумкової  атестації,  яка  може
здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього
незалежного оцінювання.

 2.23.  Державна  підсумкова  атестація  здобувачів  початкової  освіти  здійснюється
лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості освіти.

 2.24.  Порядок,  форми  проведення  і  перелік  навчальних  предметів,  з  яких
проводиться  державна  підсумкова  атестація,  визначає  центральний  орган  виконавчої
влади у сфері освіти і науки.



 2.25.  Порядок,  умови, форми та особливості  здобуття  повної загальної  середньої
освіти визначаються спеціальним законом.

 2.26. Здобувачам  освіти,  які  закінчили  певний  ступінь  школи,  видається
відповідний документ про освіту .

 За успіхи в навчанні для здобувачів освіти встановлюється такі форми морального й
матеріального  заохочення:  грамоти,  цінні  подарунки,  преміальні  виплати  за  рішенням
педагогічної ради, ради школи.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Учасниками освітнього процесу є:
 здобувачі освіти;
 педагогічні  працівники;
 батьки здобувачів освіти;
 фізичні особи, які провадять освітню діяльність;
 інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу

у порядку, що встановлюється закладом освіти.
3.2. Права  та  обов'язки  здобувачів  освіти,  педагогічних  та  інших  працівників

визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Здобувачі освіти мають право на:
 навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір

видів,  форм  і  темпу  здобуття  освіти,  закладів  освіти  і  запропонованих  ними  освітніх
програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

 якісні освітні послуги;
 справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;
 відзначення успіхів у своїй діяльності;
 свободу  творчої,  спортивної,  оздоровчої,  культурної,  просвітницької,  наукової  і

науково-технічної діяльності тощо;
 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 повагу людської гідності;
 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм

насильства та експлуатації,  дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації,
що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти;

 користування  бібліотекою,  навчальною,  науковою,  виробничою,  культурною,
спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його
структурних  підрозділів  у  порядку,  встановленому  закладом  освіти  відповідно  до
спеціальних законів;

 доступ  до  інформаційних  ресурсів  і  комунікацій,  що  використовуються  в
освітньому процесі та науковій діяльності;

 особисту  або  через  своїх  законних  представників  участь  у  громадському
самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

 інші  необхідні  умови для здобуття  освіти,  у  тому  числі  для  осіб  з  особливими
освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:
 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його

наявності),  дотримуючись  принципу  академічної  доброчесності,  та  досягти  результатів
навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

 поважати гідність,  права,  свободи та  законні  інтереси  всіх  учасників  освітнього
процесу, дотримуватися етичних норм;

 відповідально  та  дбайливо  ставитися  до  власного  здоров'я,  здоров'я  оточуючих,
довкілля;

 дотримуватися установчих документів,  правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).



3.5.  Здобувачі  освіти  мають  також  інші  права  та  обов'язки,  передбачені
законодавством та установчими документами закладу освіти.

3.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи
до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім
випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3.7.  Здобувачі  освіти залучаються  за  їх  згодою та згодою батьків  або осіб,  які  їх
замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням
віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

3.8.  Педагогічними  працівниками  можуть  бути  особи  з  високими  моральними
якостями,  які  мають  відповідну  педагогічну  освіту,  належний  рівень  професійної
підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість
своєї роботи, фізичний та психічний  стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні
обов'язки.

3.9. Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  педагогічних  та  інших
працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю,
Законом України " Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.10. Педагогічні  працівники мають право на:
 академічну  свободу,  включаючи  свободу  викладання,  свободу  від  втручання  в

педагогічну,  науково-педагогічну  та  наукову  діяльність,  вільний вибір  форм,  методів  і
засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

 педагогічну ініціативу;
 розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів,  освітніх

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 користування  бібліотекою,  навчальною,  науковою,  виробничою,  культурною,

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його
структурних  підрозділів  у  порядку,  встановленому  закладом  освіти  відповідно  до
спеціальних законів;

 підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 вільний  вибір  освітніх  програм,  форм  навчання,  закладів  освіти,  установ  і

організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації
та перепідготовку педагогічних працівників;

 доступ  до  інформаційних  ресурсів  і  комунікацій,  що  використовуються  в
освітньому процесі та науковій діяльності;

 відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
  захист професійної честі та гідності;
 індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами

закладу освіти;
  творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із

зарахуванням до стажу роботи;
 безпечні і нешкідливі умови праці;
 подовжену оплачувану відпустку;
 участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
3.11. Педагогічні  працівники зобов'язані:
 постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну

майстерність;
 виконувати  освітню програму  для досягнення  здобувачами освіти  передбачених

нею результатів навчання;
 сприяти  розвитку  здібностей  здобувачів  освіти,  формуванню навичок  здорового

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;



 дотримуватися  академічної  доброчесності  та  забезпечувати  її  дотримання
здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

 дотримуватися педагогічної етики;
 поважати  гідність,  права,  свободи  і  законні  інтереси  всіх  учасників  освітнього

процесу;
 формувати  у  здобувачів  освіти  усвідомлення  необхідності  додержуватися

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до
історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

 формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між
усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 захищати  здобувачів  освіти  під  час  освітнього  процесу  від  будь-яких  форм
фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-
якою ознакою,  пропаганди  та  агітації,  що  завдають  шкоди здоров'ю  здобувача  освіти,
запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних
напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

 додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, виконувати свої посадові обов'язки.

 3.12. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.
Атестація  педагогічних працівників  — це система заходів,  спрямованих на всебічне та
комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

 3.13. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою.
Педагогічний  працівник  проходить  чергову  атестацію  не  менше  одного  разу  на  п'ять
років, крім випадків, передбачених законодавством.

 3.14. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника
займаній  посаді,  присвоюються  кваліфікаційні  категорії,  педагогічні  звання.  Перелік
категорій  і  педагогічних  звань  педагогічних  працівників  визначається  Кабінетом
Міністрів України.

 3.15.  Рішення  атестаційної  комісії  може  бути  підставою  для  звільнення
педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

 3.16. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний
орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 3.17.  Педагогічні   працівники мають також інші  права та обов'язки,  передбачені
законодавством,  колективним  договором,  трудовим  договором  та/або  установчими
документами закладу освіти.

3.18.  Права  та  обов'язки  інших  осіб,  які  залучаються  до  освітнього  процесу,
визначаються  законодавством,  відповідними  договорами  та/або  установчими
документами закладу освіти.

3.19. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків
не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з законом.
3.20. Батьки здобувачів освіти мають право:
 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної

освіти;
 брати  участь  у  громадському самоврядуванні  закладу  освіти,  зокрема  обирати  і

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 завчасно  отримувати  інформацію  про  всі  заплановані  у  закладі  освіти  та

позапланові  педагогічні,  психологічні,  медичні,  соціологічні  заходи,  дослідження,
обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
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 брати  участь  у  розробленні  індивідуальної  програми  розвитку  дитини  та/або
індивідуального навчального плану;

 отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх
дітей  (дітей,  законними  представниками  яких  вони  є)  і  результати  оцінювання  якості
освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

3.21. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:
 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини,

законів  та  етичних  норм,  відповідальне  ставлення  до  власного  здоров'я,  здоров'я
оточуючих і довкілля;

 сприяти  виконанню  дитиною  освітньої  програми  та  досягненню  дитиною
передбачених нею результатів навчання;

 поважати гідність,  права,  свободи і  законні  інтереси дитини та інших учасників
освітнього процесу;

 дбати  про  фізичне  і  психічне  здоров'я  дитини,  сприяти  розвитку  її  здібностей,
формувати навички здорового способу життя;

 формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та
злагоді  між  усіма  народами,  етнічними,  національними,  релігійними  групами,
представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного
соціального походження, сімейного та майнового стану;

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі
та  суспільних  цінностей,  зокрема  правди,  справедливості,  патріотизму,  гуманізму,
толерантності, працелюбства;

 формувати  у  дітей  усвідомлення  необхідності  додержуватися  Конституції та
законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України,
національних,  історичних,  культурних  цінностей  України,  дбайливе  ставлення  до
історико-культурного надбання України;

 дотримуватися установчих документів,  правил внутрішнього розпорядку закладу
освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.22.  Держава надає  батькам здобувачів  освіти допомогу у  виконанні  ними своїх
обов'язків, захищає права сім'ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право
батьків  виховувати  своїх  дітей  відповідно  до  власних  релігійних  і  філософських
переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під
час  організації  та  реалізації  освітнього  процесу,  що  не  повинно  порушувати  права,
свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

3.23.  Інші  права  та  обов'язки  батьків  здобувачів  освіти  можуть  встановлюватися
законодавством,  установчими  документами  закладу  освіти  і  договором  про  надання
освітніх послуг (за наявності).

3.24. Представники громадськості мають право:
 керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями; 
 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню;
 проводити консультації для педагогічних працівників;
 брати участь в організації навчально-виховного процесу, педагогічної ради.
3.25. Представники громадськості зобов'язані:
 дотримуватися  статуту  школи,  виконувати  накази  та  розпорядження  директора

школи, рішення органів громадського самоврядування;
 дотримуватися етики поведінки та моралі;
 захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати

здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, тютюну тощо.
IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
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 4.1. Управління  Чупахівською  загальноосвітньою  школою  І-ІІІ  ступенів  та  її
філій  здійснюється  її  засновником  та/або  уповноваженим  ним  органом.  Безпосереднє
керівництво здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади
рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу та діє відповідно Посадової
інструкції .

4.2.  Керівник  комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  призначається  на
посаду за результатами конкурсного відбору .

4.3. Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу
загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник  .

 4.4.  Заступник  керівника,  педагогічні  та  інші  працівники  закладу  загальної
середньої  освіти  призначаються  на  посади  та  звільняються  з  посад  керівником  цього
закладу.  Керівник  закладу  загальної  середньої  освіти  має  право оголосити  конкурс  на
вакантну посаду.

 4.5.  У  разі  надходження  до  засновника  закладу  загальної  середньої  освіти
обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування закладу загальної
середньої  освіти  щодо  звільнення  керівника  цього  закладу  засновник  зобов'язаний
розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у найкоротший строк.

 4.6. Директор школи та його заступники є адміністрацією школи. 
 4.7. Вищим  органом  громадського  самоврядування  школи  є  загальні  збори

(конференція) її колективу, що скликається не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються

від таких трьох категорій:
 працівників школи — зборами трудового колективу; 
 учнів другого-третього ступеня — класними зборами; 
 батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами. 
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори (конференція)

правочинна,  якщо  в  ній  бере  участь  не  менше  половини  делегатів  кожної  з  трьох
категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради школи, делегати
конференції, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості, директор
школи, засновник. 

 Конференція:
 обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень; 
  заслуховує звіт директора й голови ради
 розглядає  питання  навчально-виховної,  методичної  й  фінансово-господарської

діяльності школи;
 затверджує  основні  напрями  вдосконалення  освітнього  процесу,  розглядає  інші

найважливіші напрями діяльності школи;
 приймає  рішення  про  стимулювання  праці  керівників  та  інших  педагогічних

працівників.
4.8. У період між конференціями діє рада школи.
4.8.1. Метою діяльності ради є:
 сприяння  демократизації  й  гуманізації  освітнього  процесу;  об’єднання  зусиль

педагогічного  й  учнівського  колективів,  батьків,  громадськості  щодо  розвитку  закладу
освіти та удосконалення освітнього процесу;

 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління;
 розширення колегіальних форм управління;
 підвищення  ролі  громадськості  у  вирішенні  питань,  пов’язаних  з  організацією

освітнього процесу.
4.8.2. Основними завданнями ради є :
 підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю,

державними та приватними інституціями;



 визначення  стратегічних  завдань,  пріоритетних  напрямів  розвитку  школи  та
сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

 формування навичок здорового способу життя;
 створення належного педагогічного клімату в школі;
 сприяння  духовному,  фізичному  розвитку  здобувачів  освіти  та  набуття  ними

соціального досвіду;
 підтримка  громадських  ініціатив  щодо  вдосконалення  навчання  та  виховання

здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення

процесу навчання та виховання здобувачів освіти;
 ініціювання  дій,  що  сприяли  б  неухильному  виконанню  положень  чинного

законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;
 стимулювання  морального  та  матеріального  заохочення  здобувачів  освіти,

сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 зміцнення  партнерських  зв'язків  між  родинами  здобувачів  освіти  та  школою  з

метою забезпечення єдності освітнього процесу.
4.8.3. До  ради  обираються  пропорційно  представники  від  педагогічного

колективу,  здобувачів  освіти  II-ІІІ ступенів  навчання,  батьків  і  громадськості.
Представництво  в  раді  й  загальна  її  чисельність  визначається  загальними  зборами
(конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-
яких  причин приймається  виключно загальними  зборами (конференцією).  На чергових
виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада школи діє на засадах :
 пріоритету  прав  людини,  гармонійного  поєднання  інтересів  особи,  суспільства,

держави;
 дотримання вимог законодавства України;
 колегіальності ухвалення рішень; 
 добровільності й рівноправності членства, гласності. 
 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість  засідань  визначається  їх  доцільністю,  але  має  бути  не  менше чотирьох

разів на навчальний рік
Засідання  ради  може  скликатися  її  головою  або  з  ініціативи  директора  школи,

власника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не

менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради.
Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту спеціалізованої

школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків,
або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У  разі  незгоди  адміністрації  школи  з  рішенням  ради  створюється  узгоджувальна
комісія, яка розглядає спірне питання.

До  складу  комісії  входять  представники  органів  громадського  самоврядування,
адміністрації, профспілкового комітету.

4.8.5. Очолює раду школи голова,  який обирається із  складу ради.  Голова ради
може  бути  членом  педагогічної  ради.  Головою  не  можуть  бути  директор  та  його
заступники.  Для  вирішення  поточних  питань  рада  може  створювати  постійні  або
тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається
радою.  Члени  ради  мають  право  виносити  на  розгляд  усі  питання,  що  стосуються
діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням
оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада школи:



 організовує виконання рішень конференції;
 вносить  пропозиції  щодо  зміни  типу,  статусу,  профільності  навчання,  вивчення

іноземних мов та мов національних меншин;
 спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи школи та здійснює

контроль за його виконанням;
 разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ;
 затверджує режим роботи ;
 сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах

місцевого самоврядування;
 приймає  рішення  спільно  з  педагогічною  радою  про  представлення  до

нагородження випускників школи золотою медаллю " За високі досягнення у навчанні"
або  срібною  медаллю  "  За  досягнення  у  навчанні"  та  похвальними  грамотами  "  За
особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

 разом з  педагогічною радою визначає  доцільність  вибору навчальних  предметів
варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а
також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 погоджує освітню програму на кожний навчальний рік;
 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань

навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 виносить  на  розгляд  педагогічної  ради  пропозиції  щодо  поліпшення  організації

позакласної та позашкільної роботи з учнями
  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість,

батьків  до  участі  в  керівництві  гуртками,  іншими видами  позакласної  та  позашкільної
роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 розглядає питання родинного виховання;
 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні  житлово-

побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
  розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
 організовує  громадський контроль  за  харчуванням і  медичним обслуговуванням

учнів;
 розглядає  звернення  учасників  освітнього  процесу  з  питань  роботи  навчального

закладу;
 вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення  учасників

освітнього процесу;
 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.
4.9. При школі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися й

діяти піклувальна рада.
4.9.1. Метою діяльності  піклувальної  ради є забезпечення доступності  загальної

середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої
громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

4.9.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної

середньої освіти; 
 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами,

навчальними  закладами,  окремими  громадянами,  спрямована  на  поліпшення  умов
навчання й виховання учнів у школі;

 зміцнення  навчально-виробничої,  наукової,  матеріально-технічної,  культурно-
спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази;

 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;



 вироблення  рекомендацій  щодо  раціонального  використання  фонду
загальнообов'язкового навчання;

 запобігання дитячій бездоглядності;
 сприяння працевлаштуванню випускників школи;
 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школи.
4.9.3. Піклувальна  рада  формується  у  складі  12  осіб  з  представників  місцевих

органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій,  навчальних  закладів,
окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени  піклувальної  ради  обираються  на  загальних  зборах  (конференції)  школи
шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени  піклувальної  ради  працюють  на  громадських  засадах.  Не  допускається
втручання  членів  піклувальної  ради  в  освітній  процес  (відвідування  уроків  тощо)  без
згоди директора школи.

У випадках,  коли хтось із  членів піклувальної  ради вибуває,  на загальних зборах
(конференції) на його місце обирається інша особа.

4.9.4. Піклувальна рада діє на засадах:
 пріоритету  прав  людини,  гармонійного  поєднання  інтересів  особи,  суспільства,

держави;
 дотримання вимог законодавства України; самоврядування;
 колегіальності  ухвалення  рішень;  добровільності  й  рівноправності  членства;

гласності.
 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань  визначається їх

доцільністю,  але,  як  правило,  не  менш  ніж  чотири  рази  на  рік.  Позачергові  засідання
можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох
третин її членів.

Рішення  піклувальної  ради  приймається  простою  більшістю  голосів.  Піклувальна
рада  інформує  про  свою  діяльність  у  доступній  формі  на  зборах,  у  засобах  масової
інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення  піклувальної  ради  в  7-денний  термін  доводяться  до  відома  колективу
школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.9.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її
засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
 скликає й координує роботу піклувальної ради;
 готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 
 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань,

віднесених до її повноважень.
Голова  піклувальної  ради  має  право  делегувати  свої  повноваження  членам

піклувальної ради.
4.9.6. Піклувальна рада має право:
 вносити на  розгляд  виконавчої  влади,  директора  школи,  конференції  пропозиції

щодо  зміцнення  матеріально-технічної,  навчально-виробничої,  наукової,  культурно-
спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази 

 коли;залучати  додаткові  джерела  фінансування  ;  вживати  заходи  до  зміцнення
матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

 стимулювати  творчу  працю  педагогічних  працівників,  учнів;  брати  участь  у
розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх
вирішенню у встановленому порядку;



 створювати  комісії,  ініціативні  групи,  до  складу  яких  входять  представники
громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх заміняють, представники
учнівського самоврядування.

4.10. Директор школи:
 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і

розстановку  кадрів,  створює  необхідні  умови  для  підвищення  фахового  й
кваліфікаційного рівня працівників;

 організовує освітній процес;
 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень

здобувачів освіти у навчанні;
  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 створює  необхідні  умови  для  здобувачів  освіти  у  позакласній  та  позашкільній

роботі, проведенні виховної роботи;
 забезпечує  дотримання  вимог  охорони  дитинства,  санітарно-гігієнічних  та

протипожежних норм, техніки безпеки;
 підтримує  ініціативи  щодо  вдосконалення  системи  навчання  й  виховання,

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм фізичного або

психічного насильства;
 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,  майстернями,

навчально-дослідними ділянками;
 контролює харчування й медичне обслуговування здобувачів освіти;
 здійснює  контроль  за  проходженням  працівниками  у  встановлені  терміни

обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
 видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження  й  контролює  їх

виконання;
 за  погодженням  із  профспілковим  комітетом  затверджує  правила  внутрішнього

трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;
 створює  умови  для  творчого  зростання  педагогічних  працівників,  пошуку  та

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
 несе  відповідальність  за  свою  діяльність  перед  здобувачами  освіти,  батьками,

педагогічними  працівниками  та  конференцією,  засновником,  місцевими  органами
державної виконавчої влади тощо.

4.11. Обсяг  педагогічного  навантаження  вчителів  визначається  на  підставі
законодавства директором школи.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового
окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл  навантаження протягом навчального року допускається  лише у разі
зміни  кількості  годин  з  окремих  предметів,  що  передбачається  робочим  навчальним
планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства
про працю.

4.12. У  школі  створюється  постійно  діючий  дорадчий  колегіальний  орган  —
педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи.

4.12.1. Педагогічна рада розглядає питання:
 удосконалення  методичного  забезпечення  освітнього  процесу,  планування  та

режиму роботи;
 переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів

про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
 підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку  їхньої  творчої

ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і передового педагогічного
досвіду;



 морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників школи.
4.12.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб

школи.  Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначається  їх  доцільністю,  але  не  може
бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її
розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.13. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації,
що діють відповідно до чинного законодавства України.

4.14.  Учнівські  збори  школи  —  колективний  орган  учнівського  самоврядування.
Учнівські збори школи (класу):

 обирають органи учнівського самоврядування школи (класу);
 висувають  своїх  представників  для  участі  в  роботі  органів  громадського

самоврядування;
 обговорюють питання організації навчання, діяльності учнівського колективу.
 Батьківські  збори  школи  -  колективний  орган  батьківського  самоврядування.

Батьківські збори школи:
 обирають своїх представників  для участі  в роботі  громадського самоврядування

школи;
 залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної

та позашкільної роботи;
 вносять на  розгляд педагогічної  ради,  директора та  його заступників  пропозиції

щодо організації освітнього процесу в класі і шкільному підрозділі;
 запрошують  педагога-вихователя,  вчителів,  представників  державних  органів

управління, адміністрацію школи для обговорення окремих питань, що турбують батьків.
V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна  база  школи  включає  будівлі,  споруди,  землю,

комунікації,  обладнання,  транспортні  засоби,  інші  матеріальні  цінності,  вартість  яких
відображено в балансі школи.

5.2. Майно  школи  належить  їй  на  правах  власності,  повного  господарського
відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про
заснування й статуту школи та укладених нею угод.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими
природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення  основних  фондів,  оборотних  коштів  та  іншого  майна
проводиться  лише  у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством.  Збитки,  завдані
школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база школи складається із навчальних
кабінетів,  майстерень  (слюсарної,  столярної,  обслуговуючої  праці  тощо),  а  також
спортивної кімнати, бібліотеки, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні. 

5.6. Школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, зона
відпочинку, квітники, господарські будівлі, ділянка для вирощування овочів.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська  діяльність  опорного  закладу  освіти  і  її  філій

здійснюється  самостійно через    бухгалтерію закладу освіти на основі кошторису закладу.
6.2. Джерелами формування кошторису є:
 кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами

фінансування загальної  середньої  освіти для забезпечення вивчення предметів  в обсязі
Державних стандартів освіти;

 кошти місцевого бюджету;
 кошти, отримані за надання платних послуг;
 доходи  від  продукції  навчально-виробничих  майстерень,  від  здачі  в  оренду

приміщень, споруд, обладнання;



 благодійні внески, гранти та дарунки юридичних і фізичних осіб.
6.3.  Школа  має  право  на  придбання  та  оренду  необхідного  обладнання  та  інші

матеріальні  ресурси,  користуватися  послугами  будь-якого  підприємства,  установи,
організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що
сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4.Порядок  діловодства  й  бухгалтерський  облік  у  школі  визначаються
законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти й науки України та
інших  органів  виконавчої  влади,  яким  підпорядкований  навчальний  заклад.
Бухгалтерський облік в закладі здійснюється самостійно.

6.5.У закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно до Закону
України  «Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,Податкового
кодексу  України,  Положення про бухгалтерську  службу закладу  освіти,  затвердженого
директором.  Звітність  про  діяльність  школи  встановлюється  відповідно  до  чинного
законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
7.1. Опорний  заклад  освіти  за  наявності  належної  матеріальної,  соціально-

культурної  та  фінансової  бази  має  право  налагоджувати  прямі  міжнародні  зв'язки  на
основі  самостійно  укладених  угод,  створювати  спільні  навчальні  центри,  проводити
спільні заходи (конференції, олімпіади), а також вступати до міжнародних організацій.

7.1. Опорний  заклад  освіти  має  право  відповідно  до  чинного  законодавства
укладати  угоди  про  співробітництво,  встановлювати  зв'язки  з  навчальними  закладами,
науковими  установами,  підприємствами,  фондами  як  на  території  України,  так  і  за  її
межами.

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ 
8.1.  Контроль  за  діяльністю школи здійснюється  з  метою забезпечення  реалізації

єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
8.2.  Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного нагляду

(контролю) у сфері загальної середньої освіти .
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає засновник.  
9.2. При  реорганізації  чи  ліквідації  школи  працівникам,  які  звільняються  або

переводяться,  гарантується  дотримання  їхніх  прав  та  інтересів  відповідно  до
законодавства про працю України.

9.3.  При  реорганізації  чи  ліквідації  школи,  здобувачам  освіти   повинна  бути
забезпечена  можливість  продовження  освітнього  процесу  відповідно  до  чинного
законодавства.

Голова Чупахівської селищної ради                     Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про затвердження  Статуту  комунальний  заклад  Чупахівський  заклад
дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»Чупахівської селищної ради 
Охтирського району  Сумської області  

    Відповідно до  Законів України  «Про освіту»,  «Про загальну середню
освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,  керуючись
статтями 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
      1.  Затвердити  Статут комунальний  заклад   Чупахівський   заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області в новій редакції, що додається.
       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



СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЧУПАХІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО-1» 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

СМТ. ЧУПАХІВКА  – 2019
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Комунальний  заклад   Чупахівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)
«Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  є
навчальним  закладом  для  дітей  віком  від  одного  до  шести  (семи)  років  (далі  –заклад
дошкільної  освіти),  заснований  на  комунальній  формі  власності  та  є  неприбутковою
установою.

1.2.  Повна  назва  закладу  дошкільної  освіти:  комунальний  заклад  Чупахівський
заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

Скорочена назва закладу дошкільної освіти – КЗ  Чупахівський  ЗДО «Сонечко-1».



1.3. Юридична адреса дошкільного закладу: 42722, Сумська область, Охтирський
район,  смт.  Чупахівка,  провулок  Заозерний  2  ,  телефон:  90-2-95,  електронна  адреса:
sonethko-1@ukr.net

1.4. Засновником КЗ Чупахівський ЗДО «Сонечко-1» є Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області (далі – Засновник), яка здійснює фінансування, його
матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі,  інженерні  комунікації,
обладнання, встановлює їх статус

1.5. Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», спеціальними законами, іншими
актами  законодавства  у  сфері  освіти  і  науки  та  міжнародними  договорами  України,
укладеними в установленому законом порядку, власним Статутом.

1.6. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою та може мати у своєму складі
відокремлені  підрозділи-філії,  утворення  яких  погоджується  засновником,  має  гербову
печатку  і  штамп  встановленого  зразка,  бланки  з  власними  реквізитами,  реєстраційний
рахунок в органах Державного казначейства.

1.7. Заклад дошкільної освіти - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права
дитини  на  здобуття  дошкільної  освіти,  її  фізичний,  розумовий  і  духовний  розвиток,
соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

 Заклад дошкільної освіти:
- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента    
  дошкільної освіти;
- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей,  
  режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до 
  санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
-  формує  у  дітей  гігієнічні  навички  та  основи  здорового  способу  життя,  норми
безпечної поведінки;
- сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному
 розвитку дітей;
- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних  
  знань про дітей дошкільного віку;
- планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
- формує освітню програму закладу;
- забезпечує добір і розстановку кадрів;
- відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні 
   підрозділи (відділення, групи);
- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
- здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної освіти.

1.8.  Заклад дошкільної  освіти  здійснює свою діяльність  за  наявності  ліцензії на
право  провадження  освітньої  діяльності  у  сфері  дошкільної  освіти,  виданої  у
встановленому законодавством України порядку.

Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань
дошкільної освіти: 

-  забезпечення  доступності  і  безоплатності  дошкільної  освіти  у  межах  державних
вимог  до  змісту,  рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  (Базового  компонента  дошкільної
освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку;

- збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;
- забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків,

нахилів,  здібностей,  індивідуальних,  психічних  та  фізичних  особливостей,  культурних
потреб;



- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого
соціального досвіду;

- надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
1.9.  Заклад  дошкільної  освіти  приймає  рішення  і  здійснює  діяльність  в  межах

компетенції,  передбаченої  чинним  законодавством,  Положенням  та  цим  Статутом,  за
погодженням з відділом освіти та засновником.

1.10. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і
державою за: 

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законами  України     
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний  
заклад в Україні»; 
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і 
  обсягу; 
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.
1.11.  Взаємовідносини  між  дошкільним  закладом  та  юридичними  і  фізичними

особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 67 місць.
2.2.  Групи  у  закладі  дошкільної  освіти  комплектуються  за  віковими  ознаками

відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання
дітей  у  закладах  дошкільної  освіти  з  урахуванням  побажань  батьків  або  осіб  які  їх
замінюють. При необхідності,  можуть комплектуватися групи з короткотривалим (до 4
годин перебування) в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні години, вихідні і святкові дні з
відповідним  режимом перебування дітей.

2.3 Наповнюваність груп у закладах дошкільної освіти становить:
- для дітей віком до одного року - до 10 осіб;
- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
- різновікові - до 15 осіб;
- з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
- в оздоровчий період - до 15 осіб;
-  в  інклюзивних  групах  -  до  15  осіб  (з  них  не  більше  трьох  дітей  з  особливими

освітніми потребами).
Залежно  від  демографічної  ситуації  засновник  може  встановлювати  меншу

наповнюваність груп у закладі дошкільної освіти.
2.4. Порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та

комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти затверджується центральним
органом виконавчої  влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері освіти.

2.5.  Прийом  дітей  до  закладу  здійснюється  його  керівником на  підставі  заяви
батьків або осіб , які їх замінюють 

2.6. За дитиною зберігається місце у  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби,
карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а
також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7.  Відрахування  дітей  із  закладу  дошкільної  освіти  може  здійснюватись:  за
бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан
здоров’я  дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого перебування  в  закладі  цього
типу.  Такий  висновок  одночасно  повинен  містити  рекомендації  щодо  типу  закладу
дошкільної освіти в якому доцільне подальше перебування дитини, у разі невнесення без
поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини
протягом двох місяців.



2.8. Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти. 
2.9 Батьки, або особи, які їх замінюють, попереджаються про відрахування дитини

письмово за 10 календарних днів.
2.10. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей

із закладу в будь-який зручний для них час у межах графіку роботи закладу дошкільної
освіти.

2.11. Заклад дошкільної  освіти здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї  з
метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які за
медичними чи іншими показниками не можуть відвідувати дошкільний заклад.

Діти, які перебувають під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у
дошкільному закладі.

2.12. У закладі дошкільної освіти створюється консультативний центр для батьків
або осіб які їх заміняють з метою надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні
та навчанні дітей які виховуються в умовах сім’ї.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні:
субота та неділя, а також святкові дні.

3.2.  Щоденний графік  роботи закладу  дошкільної  освіти:  з  7.00  до 17.00 з  9-ти
годинним перебуванням дітей.

3.3.  Режим  роботи  закладу  дошкільної  освіти,  тривалість  перебування  у  ньому
дітей встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.4. За бажанням батьків, або осіб які їх замінюють, у закладі дошкільної освіти, за
погодженням із засновником,    може встановлюватися гнучкий режим роботи закладу,
який  передбачає  організацію  різнотривалого,  цілодобового  або  короткотривалого
перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, не робочі та святкові дні відповідно до
законодавства України.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1.  Для  закладу  дошкільної  освіти  є  обов’язковим  виконання  вимог  Базового
компонента дошкільної освіти.

Процедура  досягнення  здобувачами  дошкільної  освіти  результатів  навчання
(набуття  компетентностей),  передбачених  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти,
визначається освітньою програмою закладу освіти.

4.2. З метою реалізації вимог, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти,
закладом  дошкільної  освіти  розробляється,  схвалюється  педагогічною  радою  та
затверджується керівником освітня програма.

Освітня  програма  -  це  єдиний  комплекс  освітніх  компонентів,  спланованих  і
організованих закладом дошкільної освіти. Основою для розроблення освітньої програми
є Базовий компонент дошкільної освіти.

Освітні  програми,  що  розробляються  на  основі  типових  освітніх  програм,  не
потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

Кожна  освітня  програма  має  передбачати  набуття  дитиною  компетентностей,
визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.3. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує
план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4.  Запровадження  експериментальних  освітніх  програм  можливе  лише  за
рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері освіти.



4.5. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або
розумового  розвитку,  тривалого  лікування  та  реабілітації,  здійснюється  за  окремими
програмами  і  методиками,  розробленими  на  основі  Державної  базової  програми
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої  влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

4.6. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної
освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок
коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди
між батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  та  закладом дошкільної  освіти  у  межах
гранично допустимого навантаження дитини.

4.7. Планування роботи закладу дошкільної освіти.
4.7.1. Діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи 

     (пункт 4.3.), який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.
4.7.2. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою та

затверджується керівником закладу.
4.8.  Навчальний  рік  у  закладі  починається  1  вересня  і  закінчується  31  травня

наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти
проводиться оздоровлення дітей.

4.9. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
4.10. Заклад дошкільної освіти, виходячи з потреб, організовує освітній процес за

одним або кількома пріоритетними  напрямами:  художньо –  естетичний,  фізкультурно-
оздоровчий,  за  потреби:  музичний,  гуманітарний,  раннього  інтелектуального  розвитку
тощо.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У  ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1.  Натуральний  набір  продуктів  для  харчування  дітей  дошкільного  віку
визначається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування
державної політики у сфері охорони здоров'я спільно з центральним органом виконавчої
влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  освіти  за
погодженням  з  центральним  органом виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує державну фінансову політику.

5.2. Організація та відповідальність за харчування дітей закладі дошкільної освіти
покладаються на керівника закладу.

    5.3.  Контроль  за  організацією та    якістю    харчування,  вітамінізацією страв,
закладкою  продуктів  харчування,   кулінарною  обробкою,  виходом  страв,  смаковими
якостями їжі, санітарним станом харчоблоку,    правильністю   зберігання,   дотриманням
термінів  реалізації   продуктів   покладається   на   медичних   працівників   та  
керівника дошкільного закладу. 

5.4.  Батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  вносять  плату  за  харчування  дітей  у
закладі  дошкільної  освіти  у  розмірах,  визначених  органом  місцевого  самоврядування
та/або  відповідними  уповноваженими  органами  управління.  Пільгові  умови  оплати
харчування  дітей  у  закладах  дошкільної  освіти  для  багатодітних  та  малозабезпечених
сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням
органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.5.  Кратність  харчування  дітей  у  закладі  дошкільної  освіти  встановлюється  з
урахуванням режиму роботи, за домовленістю з батьками, або особами, які їх замінюють
та вимог чинного законодавства.

5.6. З метою покращення організації якісного харчування вихованців допускається
залучення  спонсорської  допомоги  у  вигляді  продуктів  харчування  та  коштів   від
юридичних та фізичних осіб.



VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1.  У  закладі  дошкільної  освіти    діти  забезпечуються  постійним  медичним
обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які
входять до штату цього навчального закладу  

6.2.   Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для
роботи медичного персоналу та для проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

- діти раннього (від одного до трьох років), 
   передшкільного (від трьох до шести (семи) років), учні;
- педагогічні працівники: керівник, заступники керівника, вихователі, асистенти   
   вихователів, вихователь-логопед, практичні психологи, соціальні педагоги, 
   музичні керівники, інструктори з фізкультури, керівники гуртків;
 - обслуговуючий персонал: помічники вихователів, няні, асистенти дітей з    
    особливими освітніми потребами та інший персонал;
 - медичні працівники;

        - батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у  
           сфері дошкільної освіти.
 7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального      
заохочення:  грамота,  подяка,  надбавка до заробітної  плати,  премія  та інші  заохочення,
передбачені чинним законодавством України.
 7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
 7.3.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, законами
 України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
 7.3.2. Дитина має гарантоване державою право на:
- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

-  безпечні  та  нешкідливі  для  здоров'я  умови  утримання,  розвитку,  виховання  і
навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю,
моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також

від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.

7.4. Права  та  обов'язки  педагогічних  працівників  у  сфері  дошкільної  освіти
визначаются  законами  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»  та  іншими  нормативно-
правовими актами.

7.4.1. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших
працівників у сфері дошкільної освіти.

7.4.2.  Педагогічний  працівник  закладу  дошкільної  освіти  -  особа  з  високими
моральними якостями,  яка  має  вищу  педагогічну  освіту  за  відповідною спеціальністю
та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та
якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні
обов'язки.

7.4.3.  Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  у  сфері  дошкільної
освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу.

7.4.4  Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  закладу  дошкільної
освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

вихователя групи загального типу - 30 години



вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого типу - 25 годин;

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 годин

соціального педагога - 40 годин;
практичного психолога - 40 годин;
практичного  психолога  закладу  дошкільної  освіти  (ясел-
садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами

- 20 годин;

музичного керівника - 24 години;
інструктора з фізкультури - 30 годин;
вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 годин;
керівник гуртка - 18 годин

вихователя-методиста - 36 годин
на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Розміри  тарифних  ставок  інших  педагогічних  працівників  закладу  дошкільної
освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та
інших працівників закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про
працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічне  навантаження  педагогічного  працівника  закладу  дошкільної  освіти
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки,
передбаченої  частиною  першою  цієї  статті,  встановлюється  лише  за  його  письмовою
згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.4.5.  Педагогічні  працівники  мають  право  на  додаткову  оплачувану  відпустку.
Тривалість  відпустки  помічників  вихователів  закладів  дошкільної  освіти  становить  28
календарних  днів.  Окремим  категоріям  працівників  закладів  дошкільної  освіти  (ясел-
садків)  компенсуючого  типу,  робота  яких  пов'язана  з  підвищеним  нервово-емоційним
навантаженням,  надається  щорічна  додаткова  відпустка  за  особливий  характер  праці
тривалістю  до  35  календарних  днів  за  Списком  виробництв,  робіт,  професій  і  посад,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.

7.5. Трудові відносини у системі дошкільної освіти
7.5.1.Трудові відносини у закладі дошкільної освіти регулюються законодавством

України про працю, законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього
трудового розпорядку, посадовими та робочими інструкціями.

7.5.2.  На  посаду  керівника  закладу  дошкільної  освіти  незалежно  від
підпорядкування,  типу  і  форми  власності  призначається  особа,  яка  є  громадянином
України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш
як  три  роки,  а  також  організаторські  здібності,  фізичний  і  психічний  стан  якої  не
перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

7.5.3.  Керівника  закладу  дошкільної  освіти  призначає  на  посаду  та  звільняє  з
посади засновник  або уповноважений ним орган.

Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад
його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно
до законодавства.

7.6. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти
7.6.1. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти незалежно від

підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один
раз  на  п'ять  років  відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних



працівників,  затвердженого  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.6.2.  За  результатами  атестації  педагогічних  працівників  закладу  дошкільної
освіти  визначається  відповідність  педагогічного  працівника  займаній  посаді,
встановлюється його кваліфікаційна категорія («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії»,
«спеціаліст  першої  категорії»,  «спеціаліст  вищої  категорії»),  може  бути  присвоєно
відповідне  педагогічне  звання  вихователям  –  «Вихователь-методист»,  а  вихователям-
методистам  –  «  Старший  вихователь»,  учителям  усіх  спеціальностей  –  «Старший
вчитель», «Вчитель-методист».

7.7. Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують  Статут,  правила
внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових
обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації  не відповідають
займаній  посаді,  звільняються  з  посади  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
України.

7.8. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють:
1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
-  обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування  закладу

дошкільної освіти;
- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання

і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами

або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.
2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-  виховувати  у  дітей  любов  до  України,  повагу  до  національних,  історичних,
культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

-  забезпечувати умови для здобуття  дітьми старшого дошкільного віку дошкільної
освіти за будь-якою формою;

-  постійно  дбати  про  фізичне  здоров'я,  психічний  стан  дітей,  створювати  належні
умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;
-  виховувати у дитини працелюбність,  шанобливе ставлення  до старших за  віком,

державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і
звичаїв.

3. Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом
України «Про освіту».

VIII. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1.  Управління  закладом  дошкільної  освіти  здійснюється  засновником  та  його
уповноваженим органом

8.2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник, який:
- відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти,  визначених  Законом

України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у
межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
- діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та

інших  органах,  установах  і  організаціях,  укладає  угоди  з  юридичними  та
фізичними особами;

- розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і  коштами  закладу
дошкільної освіти;



- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-
технічної бази закладу дошкільної освіти;

- приймає  на  роботу  та  звільняє  з  роботи  працівників  закладу  дошкільної
освіти  ;

- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження,  контролює  їх
виконання;

- затверджує  штатний  розпис  за  погодженням  з  засновником  або
уповноваженим ним органом;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції

працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил,

техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- контролює  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів  розвитку,

виховання  і  навчання  дітей  за  їх  віковими,  психофізіологічними
особливостями, здібностями і потребами;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі
пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську

діяльність  закладу  дошкільної  освіти  на  загальних  зборах  (конференціях)
колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3.  Колегіальним  постійно  діючим  органом  управління  закладом  дошкільної
освіти  є  педагогічна  рада,  повноваження  якої  визначаються  установчими  документами
цього закладу. Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно
від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних
працівників.

До  складу  педагогічної  ради  закладу  дошкільної  освіти  входять  усі  педагогічні
працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради
закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи,
які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських
об’єднань,  педагогічні  працівники  закладів  середньої  освіти,  батьки  або  особи,  які  їх
замінюють.  Особи,  запрошені  на  засідання  педагогічної  ради,  мають  право  дорадчого
голосу.

Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна
рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
-  схвалює  освітню  програму  закладу,  оцінює  результативність  її  виконання  та

виконання  Базового  компонента  дошкільної  освіти,  хід  якісного  виконання  програм
розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти,
зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
-  визначає  план  роботи  закладу  та  педагогічне  навантаження  педагогічних

працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
-  обговорює  питання  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку

їхньої творчої ініціативи;
- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;



-  розглядає  питання  впровадження  в  освітній  процес  найкращого  педагогічного
досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності,
співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними
особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів

(вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників

освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та

проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу

до її повноважень.
Рішення  педагогічної  ради  закладу  дошкільної  освіти  вводяться  в  дію  рішеннями

керівника закладу.
8.4. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним  органом громадського  самоврядування  закладу  дошкільної
освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Загальні  збори  (конференція)  заслуховують  звіти  керівника  закладу  дошкільної
освіти  з  питань  статутної  діяльності  та  дають  оцінку  його  професійно-педагогічної
діяльності,  розглядають  питання  навчально-виховної,  методичної,  економічної  і
фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

ІX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1.  Фінансово-господарська  діяльність  закладів  дошкільної  освіти  здійснюється
відповідно   до  Закону  України  «Про  освіту»,  законів  про  бюджет,  власність,  місцеве
самоврядування та інших нормативно-правових актів.

9.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти
фінансуються за рахунок коштів засновника закладу.

9.3.  Джерелами  фінансування  закладу  дошкільної  освіти  незалежно  від  форми
власності можуть бути кошти:

- засновника (засновників);
- державного та місцевих бюджетів;
- батьків або осіб, які їх замінюють;
- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
- інші кошти, не заборонені законодавством.

9.4.  Джерелами  фінансування  закладів  дошкільної  освіти  (відділень,  груп),
заснованих  на  умовах    партнерства,  є  кошти  засновників.  Обсяги  співфінансування
визначаються засновниками на умовах договору.

9.5. В заклад дошкільної освіти можуть надавати платні освітні та інші послуги,
перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник    закладу освіти має право
затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг,  що не увійшли до переліку,
затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.6.  Порядок  діловодства  і  бухгалтерського  обліку  в  закладі  дошкільної  освіти
визначається керівником закладу відповідно до законодавства.  За рішенням засновника
закладу  дошкільної  освіти  бухгалтерський  облік    здійснюється  самостійно  закладом
освіти   через   бухгалтерію.



9.7.  Матеріально-технічна  база  закладу  дошкільної  освіти  включає  будівлі,
споруди,  земельні  ділянки,  комунікації,  інвентар,  обладнання,  транспортні  засоби,
службове житло та  інше.  Майно закладу  дошкільної  освіти належить  йому на  правах,
визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими
актами.

9.8. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються
відповідними  будівельними  та  санітарно-гігієнічними  нормами  і  правилами. Примірні
переліки  матеріально-технічного  оснащення  закладів  дошкільної  освіти,  ігрового,
навчально-дидактичного  обладнання  закладу  дошкільної  освіти  затверджуються
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9.9.  Майно  закладу  дошкільної  освіти  належить  йому  на  праві  оперативного
управління відповідно до чинного законодавства України.

9.10. Заклад дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства користується
землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та
норм їх охорони.

9.11.  Вилучення  основних  фондів,  оборотних  активів  та  іншого  майна  закладу
проводиться  лише  у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством.  Збитки,  завдані
закладу дошкільної освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними
та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

9.12.  Штатні  розписи закладу дошкільної  освіти складаються та затверджуються
керівником закладу  на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти,
затверджених  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує  державну  політику  у  сфері  освіти  за  погодженням  з  центральним  органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
10.1.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  дошкільної  освіти  здійснюється

відповідно до законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових
актів,  а  також  міжнародних  договорів  України,  згода  на  обов'язковість  яких  надана
Верховною Радою України.

10.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

Розділ XІ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.  Особи,  винні  у  порушенні  законодавства  про  дошкільну  освіту,  несуть
відповідальність у порядку, встановленому законами України.

11.2.  Невиконання  закладами  дошкільної  освіти  ліцензійних  умов  може  бути
підставою  для  позбавлення  їх  ліцензії  на  провадження  освітньої  діяльності  у  сфері
дошкільної освіти.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
         12.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється  центральним
органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами
відповідно  до  Закону  України  «Про  освіту».  Інституційний  аудит  включає  планову
перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за
ініціативою засновника, керівника 
      12.2. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику.
      12.3.  Зміст,  форми,  періодичність  контролю, не пов’язаного з освітнім процесом,
встановлюється  засновником  або  уповноваженим  ним  органом,  згідно  з  чинним
законодавством;
      12.4.  Безпосередньо в закладі освіти  контроль  може проводитися виключно з дозволу
власника та / або  керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.



XIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ 
ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

   13.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну
типу) закладу дошкільної освіти приймає його засновник.

13.2. При реорганізації  та (або) ліквідації  закладу працівникам, які  звільняються
або  переводяться,  гарантується  дотримання  їхніх  прав  та  інтересів  відповідно  до
законодавства України.

13.6.  Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня
внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

13.7.  Майно, що залишається після ліквідації  закладу,  є  комунальною власністю
територіальної громади  Чупахівської селищної ради.

Голова Чупахівської селищної ради                                 Олександр КУЖЕЛЬ    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) для ведення особистого підсобного господарства 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті  26,  статті  33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
81, 118, 125, 126   Земельного кодексу України,  статті 55 Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши  заяву  Степанової  Ніни  Володимирівни,
зареєстрованої в смт Чупахівка, вул. Покровська, буд. 42, про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кужель Ользі Федоровні для
ведення особистого підсобного господарства за адресою: вул. Широка, 20 
с.  Софіївка,  Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920355500:05:001:0015, селищна рада 
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Кужель Ользі Федоровні для ведення особистого підсобного господарства
за  адресою:  вул.  Широка,  20  с.  Софіївка,  Охтирського  району  Сумської
області  площею  0,4800  га  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:05:001:0015.
          2. Передати громадянці Степановій Ніні Володимирівні (спадкоємиці 
гр. Кужель Ольги Федорівни) у власність земельну ділянку площею 0,4800
га,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0015  для  ведення  особистого
селянського  господарства  розташовану  за  адресою:  вул.  Широка,  20  с.
Софіївка Охтирського району  Сумської області.
            3. Громадянці Степановій Ніні Володимирівні 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Макаренку  Михайлу  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради.

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву  гр.  Макаренка  Михайла  Володимировича  про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у
власність  для ведення особистого селянського господарства (01.03) із земель
запасу  в  межах  смт.  Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920355500:02:001:5234, селищна рада
ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.
Макаренку Михайлу Володимировичу у власність  для ведення  особистого
селянського господарства  (01.03)  із  земель запасу в  межах смт.  Чупахівка
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки:
5920355500:02:001:5234. 

       2.  Передати  у  власність  громадянину  Макаренку  Михайлу
Володимировичу  земельну  ділянку  площею  0,4500  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5234, для ведення
особистого  селянського  господарства   із  земель  запасу  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.

      3. Громадянину Макаренку Михайлу Володимировичу 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Троць  Сергію  Михайловичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної ради.

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши заяву гр. Троць Сергія Михайловича про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у  власність для ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920382000:01:008:0017селищна рада
ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Троць  Сергію  Михайловичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920382000:01:008:0017. 
       2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Троць  Сергію
Михайловичу  земельну  ділянку  площею  1,8887  га  (землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –
сіножаті)  кадастровий  номер  5920382000:01:008:0017   для  ведення
особистого  селянського  господарства  із  земель  запасу  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
      3. Громадянину Троць Сергію Михайловичу 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення



земельної ділянки у власність гр. Федорченку Віктору Андрійовичу  для 
ведення особистого селянського господарства 

        Відповідно до  статей 12,  116,  118,  121,  125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,  пункту  34  частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Федорченка Віктора Андрійовича,  про надання дозволу на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,8500
га,  розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Федорченку  Віктору
Андрійовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.  Шевченка,  11   смт
Чупахівка  Охтирського  району,  Сумської  області,  для  ведення  особистого
селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею
0,8500 га із земель запасу, розташовану в межах  смт. Чупахівка на території
Чупахівської селищної ради 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Бережній Ганні Петрівні для ведення 
особистого селянського господарства 

      Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Бережної Ганни Петрівни, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  1,0000  га,
розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бережній   Ганні  Петрівні,  яка
зареєстрована  за  адресою:  вул.  Пушкіна,  16   с.  Оленинське  Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу,
розташовану в межах  с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення



земельної ділянки у власність гр. Леві Світлані Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства 

       Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Леви Світлани Миколаївни,  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  1,0000  га,
розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Леві  Світлані  Миколаївні,  яка
зареєстрована за адресою: вул. Хліборобська, 22  с. Оленинське Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу,
розташовану в межах  с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Римар Вікторії Валеріївні для ведення
особистого селянського господарства 



     Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Римар Вікторії Валеріївни, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  0,5000  га,
розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради   селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Римар  Вікторії  Валеріївні,  яка
зареєстрована за адресою: вул. Будильська, 23  с. Оленинське Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 0,5000 га із земель запасу,
розташовану в межах  с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Парфілову Сергію Михайловичу для
ведення особистого селянського господарства 



      Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Парфілова  Сергія  Михайловича,  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,8500
га,   розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  
        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянина  Парфілову Сергію Михайловичу,
який зареєстрований за адресою: пров. Друкарський, 9 кв. 20,  м. Охтирка
Сумської  області,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код
згідно  КВЦПЗ  01.03),  орієнтовною  площею  0,8500  га  із  земель  запасу,
розташовану в межах  с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Володіну  Владиславу  Олексійовичу
для ведення особистого селянського господарства 



       Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Володіна Владислава Олексійовича, про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 2,0000
га,  ,  розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Володіну  Владиславу
Олексійовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.  Л.  Українки,  7   смт
Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області,  для  ведення  особистого
селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею
2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик на території
Чупахівської селищної ради 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Арєхову Віктору Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства 



       Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Арєхова  Віктора  Миколайовича,  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 1,6400
га,  розташовану   на  території  Чупахівської  селищної  ради   селищна рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Арєхову Віктору Миколайовичу,
який зареєстрований за адресою: вул. Гагаріна, 1 с. Грінченкове, Охтирського
району Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6400 га із земель запасу,
розташовану в межах  с. П’яткине на території Чупахівської селищної ради
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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Шпаку  Сергію  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства 



      Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Шпака  Сергія  Миколайовича,  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,08 га,
розташовану   на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Шпаку Сергію Миколайовичу,
який зареєстрований за адресою: вул. Робітнича, 22 с. Соборне, Охтирського
району Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код  згідно  КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 1,08  га  із  земель  запасу,
розташовану  в  межах  с.  Грінченкове  на  території  Чупахівської  селищної
ради 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  надання  дозволу  на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  будівництва  та
обслуговування будівель торгівлі ПСП АФ «Піонер»

     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»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву  Виконавчого  директора  ПСП  АФ  «Піонер»  Биковець  Ольги
Миколаївни,  про  надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  Приватному  сільськогосподарському
підприємству  Агрофірмі  «Піонер»,  під  власним  майном,  в  оренду  для
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0200 га за адресою:
вул. Робітнича, 17 с. Соборне, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству
Агрофірмі «Піонер» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код
згідно  КВЦПЗ  03.07)  )  з  подальшою  передачею  в  оренду,  орієнтовною
площею 0,0200 га за адресою: вул. Робітнича,  17 с. Соборне  на території
Грінченківського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  надання  дозволу  на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  обслуговування  будівель
торгівлі ПСП АФ «Десна»

    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»  та  рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту,
зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши  заяву
Виконавчого директора ПСП АФ «Десна» Биковець Ольги Миколаївни,  про
надання  дозволу  на виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  Приватному
сільськогосподарському  підприємству  Агрофірмі  «Десна»,  під  власним
майном,  в  оренду  для  обслуговування  будівель  торгівлі,  орієнтовною
площею 0,0100 га за адресою: вул. Охтирська, буд. 33 с. П’яткине, селищна
рада ВИРІШИЛА: 

          1. Надати дозвіл Приватному сільськогосподарському підприємству
Агрофірмі «Десна» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код
згідно КВЦПЗ 03.07) з подальшою передачею в оренду орієнтовною площею
0,0100  га  за  адресою:  вул.  Охтирська,  буд.  33  с.  П’яткине   на  території
Грінченківського  старостату  Чупахівської  селищної  ради  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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) Коростельову Юрію Геннадійовичу 

       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



громадянина  Коростельова Юрія Геннадійовича про затвердження технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5764,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Коростельову  Юрію  Геннадійовичу  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5764.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,6057
гектара  (  угіддя  –  пасовища),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5764
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину   Коростельову  Юрію
Геннадійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(код  згідно  КВЦПЗ  01.01)  на  території  Лантратівського  старостату
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
    3. Громадянину  Коростельову Юрію Геннадійовичу 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) Коростельову Юрію Геннадійовичу

       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



громадянина  Коростельова Юрія Геннадійовича про затвердження технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5763,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Коростельову  Юрію  Геннадійовичу  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5763.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 2,5949
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5763
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину   Коростельову  Юрію
Геннадійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(код  згідно  КВЦПЗ  01.01)  на  території  Лантратівського  старостату
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
    3. Громадянину  Коростельову Юрію Геннадійовичу 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) Коростельову Юрію Геннадійовичу

       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



громадянина  Коростельова Юрія Геннадійовича про затвердження технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5765,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Коростельову  Юрію  Геннадійовичу  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5765.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,1858
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5765
власнику  земельної  частки  (паю)  громадянину   Коростельову  Юрію
Геннадійовичу, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(код  згідно  КВЦПЗ  01.01)  на  території  Лантатівського  старостату
Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  технічної  документації  із
землеустрою.
    3. Громадянину  Коростельову Юрію Геннадійовичу 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Кондратюк  Марії  Степанівні  для
ведення особистого селянського господарства 

        Відповідно до  статей 12,  116,  118,  121,  125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,  пункту  34  частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального



транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Кондратюк  Марії  Степанівни,  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 0,1500
га,  розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кондратюк Марії Степанівні, яка
зареєстрована  за  адресою:  пров.  Молодіжний  б.10  кв.  2   смт  Чупахівка
Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 0,1500 га із
земель запасу, розташовану в межах смт Чупахівка на території Чупахівської
селищної ради 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Шаповаловій  Ніні  Федорівні  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  заяву громадянки Шаповалової



Ніни Федорівни про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (01.03)  із  земель запасу в межах с.  Оленинське Охтирського
району  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920355500:04:001:0095, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Шаповаловій  Ніні  Федорівні у  власність   для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0095. 
          2.  Передати  у  приватну власність  громадянці  Шаповаловій  Ніні
Федорівні  земельну  ділянку  площею  -  0,8026  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920355500:04:001:0095  для  ведення  особистого
селянського  господарства  в  межах  с.  Оленинське Охтирського  району,
Сумської області.
           3.    Громадянці Шаповаловій Ніні Федорівні 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 друга позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

16.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Макаровій  Світлані  Миколаївні  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  заяву громадянки Макарової
Світлани  Миколаївни  про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо



відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0094, селищна рада 
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Макаровій  Світлані  Миколаївні  у  власність   для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0094. 
          2.  Передати у приватну власність громадянці Макаровій Світлані
Миколаївні  земельну  ділянку  площею  –  1,5000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920355500:04:001:0094  для  ведення  особистого
селянського  господарства  в  межах  с.  Оленинське Охтирського  району,
Сумської області.
           3.   Громадянці Макаровій Світлані Миколаївні 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   
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