
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцять третя сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцять третя сесія селищної ради

                                                                                                   від 24.12.2019 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцять третьої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 24.12.2019                                                                                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 третьої сесії:

     1.  Про  внесення  та  затвердження  змін  до  Програми  економічного  і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2020 рік
     Доповідає:  Воробйова  Л.В.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів селищної ради
     2. Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     3.  Про прийняття субвенції  з  місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     4. Про прийняття субвенції з районного бюджету
     Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу

5.  Про  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
6. Про затвердження акту прийому-передачі термолайфу та іншого майна

Чупахівською селищною радою відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради
     Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
     7.  Про  затвердження  акту  прийому-передачі  лічильника  НІК
Чупахівською селищною радою комунальному підприємству «Добробут»
    Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
     8. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням
соціальної  допомоги вдома комунальної  установи        «  Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
     Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»



      9.  Про затвердження Порядку фінансування забезпечення пільгового
проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти  Чупахівської
селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямку.
     Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      10. Про затвердження Порядку фінансування  харчування здобувачів  
освіти у закладах освіти Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      11. Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      12. Про встановлення у 2020 році надбавки за престижність праці 
педагогічним працівникам Чупахівської селищної ради
     Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      13. Про затвердження Положення  про відділ освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
      14. Про виділення коштів на проведення культурно-масових заходів в І
кварталі 2020 року
Доповідає: Калач В.М. - начальник відділу культури та туризму Чупахівської
селищної ради

   15.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Євтуховій Тетяні Іванівні 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  громадянину  Борейку  Сергію
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
       17. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Вербицькій  Світлані  Євгенівні  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
      18. Різне:
      Про  передачу  майна  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
     Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради

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



СЛУХАЛИ:  Воробйову  Л.В.-  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів селищної ради про внесення та затвердження
змін  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської
селищної ради на 2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття субвенції  з  місцевого бюджету за рахунок залишку
коштів  освітньої  субвенції,  що утворився  на  початок  бюджетного  періоду
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

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: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження  акту  прийому-передачі  термолайфу  та  іншого  майна
Чупахівською селищною радою відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження  акту  прийому-передачі  лічильника  НІК    Чупахівською
селищною радою комунальному підприємству «Добробут»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно    
                                               



СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської  селищної  ради»  звільнення  від  плати  за  надання  соціальних
послуг відділенням соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр
надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                             
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  Порядку  фінансування  забезпечення  пільгового  проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради
до місця навчання і у зворотному напрямку.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  Порядку  фінансування   харчування  здобувачів   освіти  у
закладах освіти Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
встановлення  вартості  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
встановлення  у  2020  році  надбавки  за  престижність  праці  педагогічним
працівникам Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження Положення  про відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Калач  В.М. -  начальника  відділу  культури  та  туризму
Чупахівської селищної ради про виділення коштів на проведення культурно-
масових заходів в І кварталі 2020 року
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.  Євтуховій  Тетяні  Іванівні  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 громадянину Борейку Сергію Вікторовичу 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.  Вербицькій  Світлані  Євгенівні для  ведення  особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                                                                             
СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
передачу  майна  комунальному  некомерційному  підприємству  «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» 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 третя сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

24.12.2019                                                                                           смт Чупахівка

 Про внесення та затвердження 
 змін до Програми економічного 
 і соціального розвитку Чупахівської 
 селищної ради на 2020 рік

       Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Людмили
Воробйової про внесення та затвердження змін до Програми економічного і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2020 рік  селищна рада
В И Р І Ш И Л А:

       1. Внести та затвердити зміни  до Програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2020 рік  відповідно до додатків.
       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
і інвестицій.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

                                                                                          
24 грудня 2019 року                                                          смт Чупахівка

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

Розглянувши  поданий  виконавчим  комітетом  Чупахівської  селищної
ради  проект  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади на 2020 рік, сформований на підставі та відповідно до Бюджетного
кодексу  України,  пункту  23  частини  першої  статті  26,  частиною першою
статті  59   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:
доходи  селищного бюджету у сумі  21  179 366, 00  гривень, у тому

числі доходи загального фонду селищного бюджету – 21 006 804, 00 гривень
та  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  172  562,00 гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного  бюджету  у  сумі  21 179  366,00  гривень,  у  тому
числі видатки загального фонду селищного бюджету  21 006 804,00  гривень
та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 172 562,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі
6  500  гривень,  що  становить  0,3  відсотка  видатків  загального  фонду
селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд селищного бюджету у  розмірі  64 520 гривень,  що
становить  0,3  відсотка  видатків  загального  фонду  селищного  бюджету,
визначених цим пунктом.

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

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

Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у разі
необхідності  вносити  зміни  до  селищного  бюджету  об’єднаної
територіальної  громади  з  послідуючим  затвердженням  на  сесії  селищної
ради  щодо  розподілу  та  перерозподілу  обсягів  трансфертів  з  державного

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


бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Чупахівської  селищної
ради.

Затвердити  розподіл  на  2020  рік  додаткової  дотації  на  здійснення
переданих з  державного бюджету видатків з  утримання закладів освіти та
охорони здоров’я у наступних обсягах: на утримання закладів освіти –1 025
600 гривень; на утримання закладів охорони здоров’я - 320 000 гривень.

4.  Затвердити  розподіл  витрат  селищного  бюджету  на  реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі  1 717 430  гривень згідно з додатком
5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:
1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи,

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені
статтями  101,  1032,  1033,  1034,  1036 Бюджетного  кодексу  України (крім
субвенцій,  визначених  статтею  691 та  частиною  першою  статті  71
Бюджетного кодексу України);

2)  джерелами  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,
визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

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

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

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

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду
селищного бюджету згідно з відповідними пунктами 4 та 41 частини першої
статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на природоохоронні
заходи. 

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

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим та державному бюджету.
9.  Надати  право  фінансовому відділу Чупахівської селищної ради в

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

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право  начальнику  Фінансового  відділу  Чупахівської  селищної  ради



отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на
покриття  тимчасових  касових  розривів  селищного  бюджету,  пов'язаних  із
забезпеченням  захищених  видатків  загального  фонду,  в  межах  поточного
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами
з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду

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

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

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

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

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо  яких  визначені  цим  рішенням,  відповідно  до  вимог  та  за  формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;
4) забезпечення  у  повному  обсязі  проведення  розрахунків  за

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ  та  послуги  зв’язку,  які  споживаються  бюджетними  установами,  та
укладення договорів  за  кожним видом енергоносіїв  у межах встановлених
відповідним  головним  розпорядником  бюджетних  коштів  обґрунтованих
лімітів споживання тощо.

12.  Дозволити  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради,  за
обґрунтованим  поданням  головного  розпорядника  бюджетних  коштів
селищного бюджету, у межах загального обсягу  бюджетних призначень за
бюджетною  програмою  окремо  за  загальним  та  спеціальним  фондами
бюджету здійснювати перерозподіл  бюджетних асигнувань затверджених у
розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків
бюджету.

13.Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
14. Додатки 1,3,4,5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15.  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  забезпечити

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



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

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24 грудня 2019 року                                                          смт Чупахівка

Про прийняття  субвенції з 
місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої 
субвенції, що утворився на 
початок бюджетного періоду

На підставі рішення 31 сесії сьомого скликання Сумської обласної ради
від 20.12.2019 року «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради
від  14.12.2018  «Про  обласний  бюджет  Сумської  області   на  2019  рік»,
Бюджетного  кодексу  України,  відповідно  до  пункту  23  частини   першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенції з місцевого бюджету за
рахунок  залишку  коштів  освітньої  субвенції,  що  утворився  на  початок
бюджетного  періоду  та  направити  на  видатки  по  оплату  праці  з
нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
по ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім
навчальним  закладам  (в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 60 000,00 грн.

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

          
Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24 грудня 2019 року                                                          смт Чупахівка

Про прийняття субвенції 
з районного бюджету 

      Відповідно до Бюджетного кодексу України,  пункту 23 частини першої
статті 26, пункту 6 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,   розпорядження   голови  Охтирської  районної  державної
адміністрації  від  23.12.2019  року  №  225-ОД  «Про  внесення  змін  до
районного  бюджету  Охтирського  району  на  2019  рік»,  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 одного соціального працівника,
який надає соціальні послуги жителям Довжицької  сільської ради в сумі 22
000, 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  18  000,00  грн.  та
КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 4 000,00 грн.

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

                 
Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24 грудня 2019 року                                                          смт Чупахівка

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

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. 24.12.2019р.):

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

        -  доходи селищного бюджету у сумі 25 321 876 гривень, в тому числі
доходи загального фонду селищного бюджету – 24 460 691 гривень, доходи
спеціального фонду селищного бюджету – 861 185 гривень, згідно з додатком
№ 1 цього рішення; ,
       - видатки селищного бюджету у сумі 28 816 887  гривень, в тому числі
видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23 541  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 третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження акту
прийому-передачі термолайфу
та іншого майна Чупахівською 
селищною радою відділу освіти, 
молоді та спорту  Чупахівської 
селищної ради

 Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  головного  бухгалтера
Чупахівської селищної ради Наталію Чуб про затвердження акту прийому-
передачі  термолайфу  та  іншого  майна  Чупахівською  селищною  радою
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт прийому-передачі термолайфу Чупахівською селищною
радою  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  для
поточного ремонту приміщення Лантратівської філії Чупахівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів в кількості 5 штук на суму  950,00 грн. (дев’ятсот п’ятдесят гривень
00 коп.) та іншого майна на суму 4647,00 грн. ( чотири тисячі шістсот сорок
сім гривень 00 коп.). ( Акт додається)

Селищний  голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                             Затверджую    

                                                                                         Голова                                        
                                                                                                   Чупахівської селищної ради

                                                                                                       _____________ О.В.Кужель

АКТ
Приймання - передачі

_____ грудня 2019 р.                                                                        смт Чупахівка

        Комісія у складі бухгалтера  Чупахівської селищної ради Арєхової Л.Л.,
начальника  відділу  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків  з
громадськістю  та  юридичного  забезпечення  Чупахівської  селищної  ради
Чуба П.А., директора  Чупахівського БК Колєсніка В.С., начальника відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  Полуйко  В.В.,  в.о.
головного бухгалтера  відділу освіти молоді та спорту Чупахівської селищної
ради Ромась В.І. склали цього акта про те, що термолайф Єко Ла 1 м х 0,6 м
та інше майно було передано відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради:

№п/п Назва Одиниця
виміру

Кількість Ціна Сума

1 термолайф  Єко
Ла 1 м х 0,6 м

шт. 5 190,00 950,00

2 Генератор шт. 1 1927,00 1927,00
3 Акумулятор шт. 1 450,00 450,00
4 Акумулятор шт. 1 590,00 590,00
5 Змішувач шт. 1 335,00 335,00
6 Змішувач

«Вухо»
шт. 1 395,00 395,00

Всього шт. 10 - 4647,00

                                                                            КОМІСІЯ:
                                                                              ______________   Арєхова Л.Л.
                                                                              ______________   Чуб П.А.
                                                                              ______________  Колєснік В.С.
                                                                              ______________  Полуйко В.В.  
                                                                              ______________   Ромась В.І.   



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження акту
прийому-передачі лічильника НІК
Чупахівською селищною радою
комунальному підприємству «Добробут»

 Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  головного
бухгалтера Чупахівської селищної ради Наталії Чуб про затвердження акту
прийому-передачі  лічильника  НІК  2303  АР6Т.1802.МС.21  Чупахівською
селищною  радою  комунальному  підприємству  «Добробут»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  акт  прийому-передачі  лічильника  НІК  2303
АР6Т.1802.МС.21  Чупахівською  селищною  радою  комунальному
підприємству  «Добробут»  для  обліку  електричної  енергії  на
водонапірній башті по пров. Шкільний, на суму 4440,00 грн. (чотири
тисячі чотириста сорок гривень 00 коп.). (Акт додається).

Селищний  голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                         Затверджую   

                                                                                             Голова                                   
                                                                                                   Чупахівської селищної ради

                                                                                                       _____________ О.В.Кужель

АКТ
Приймання - передачі

____ грудня 2019 р.                                                                     смт Чупахівка

       Комісія у складі бухгалтера  Чупахівської селищної ради Арєхової Л.Л.,
начальника  відділу  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків  з
громадськістю  та  юридичного  забезпечення  Чупахівської  селищної  ради
Чуба  П.А.,  начальника  відділу  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою  Хижняк  С.В.,  директора   комунального  підприємства
«Добробут» Тіщенка С.І. склали цього акта про те, що лічильник НІК 2303
АР6Т.1802.МС.21  був  переданий  Чупахівською  селищною  радою
комунальному підприємству «Добробут» для обліку електричної енергії  на
водонапірній башті по пров. Шкільний. 

№п/п Назва Одиниця
виміру

Кількість Ціна Сума

1 лічильник  НІК
2303
АР6Т.1802.МС.21

шт. 1 4440,00 4440,00

Всього 1 4440,00

                                                                            КОМІСІЯ:
                                                                              ______________   Арєхова Л.Л.
                                                                              ______________   Чуб П.А.
                                                                              ______________  Хижняк С.В.
                                                                              ______________  Тіщенко С.І.    



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

        Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням
соціальної  допомоги  вдома  комунальної  установи  «  Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради»

       Керуючись  Законом  України  «Про  соціальні  послуги»,  Наказом
Міністерства соціальної політики від 13.11.2013р. № 760 « Про затвердження
державного  стандарту  соціальної  послуги  догляду  вдома,  Постановою
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання
діяльності  територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання
соціальних  послуг)»,  Положенням  про  вiддiлення соціальної допомогиддiддiлення соціальної допомогилення  соціальної  допомоги
вдома,  Державним  стандартом  соціальної  послуги  догляду  вдома,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.Звільнити  від  плати  за  обслуговування  вiддiлення соціальної допомогиддiддiлення соціальної допомогиленням  соціальної
допомоги вдома з 01.01.2020 р.:
       1) Єремія Миколу Васильовича 23.09.1952 р.н. - с. Новопостроєне, 
ліквідатор аварії на ЧАЕС,
        2) Гречку Івана Яковича 04.12.1928 р.н. - с. Оленинське, учасник війни
        3) Радченка Василя Даниловича 10.04.1925 р.н. – смт Чупахівка, інвалід 
війни
       4) Лебедєва Іван Тимофійовича 15.11.1937 р.н. - смт Чупахівка, інвалід 
(трудове каліцтво)

      2.  Зобов’язати  директора  комунальної  установи «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати
здійснення обслуговування вказаних осіб у відділенні соціальної допомоги
вдома.
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради з планування та фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про  затвердження  Порядку  фінансування  забезпечення  пільгового
проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти  Чупахівської
селищної ради до місця навчання і в зворотному напрямку

         Керуючись  підпунктом 4 пункту «а» статті 32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 66 Закону України « Про
освіту», частиною першою  статті 21 Закону України « Про загальну середню
освіту»,  заслухавши  інформацію  Валентини  Полуйко  начальника  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження
Порядку фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього
процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і в
зворотному напрямку, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок  фінансування  забезпечення  пільгового
проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти  Чупахівської
селищної ради до місця навчання і в зворотному напрямку ( 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



Додаток

Порядок
фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього

процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради
до місця навчання і в зворотному напрямі

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований Порядок
Організація  регулярного  безоплатного  перевезення  учнів  до  місць

навчання  і  додому  є  складовою  частиною  забезпечення  реалізації  прав
громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
та статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено,
що  місцеві  органи  виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування
здійснюють державну політику в галузі  освіти і  в межах їх компетенції,  а
саме,  забезпечують  пільговий  проїзд  учнів,  вихованців,  студентів  та
педагогічних працівників до місця навчання і додому у порядку та розмірах,
визначених  органами  місцевого  самоврядування,  та  передбачати  на  це
відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Пунктом 4 статті  32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  передбачено  забезпечення  пільгового  проїзду  учнів,  вихованців
дошкільних  підрозділів  навчально-виховних  комплексів  та  дошкільних
навчальних закладів, педагогічних працівників до місця навчання і додому у
порядку  та  розмірах,  визначених  органами  місцевого  самоврядування,  за
рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

Відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради спільно
з керівниками закладів освіти, відповідно до вимог нормативних документів
забезпечується функціонування шкільних автобусів та їх обслуговування.

У  закладах  освіти  Чупахівської  селищної  ради  призначено
відповідальних  осіб  за  технічний  стан  шкільних  автобусів  та  за  випуск
автобусів на затверджені маршрути. Щоденно здійснюється передрейсовий
та  післярейсовий  медичний  огляд  водіїв  шкільних  автобусів.  Порядок
передбачає  щорічне  забезпечення  фінансування  підвезення  учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання  і  зворотному  напрямі,  витрати  на  відшкодування  підвезення
іншими організаціями.

Визначення мети Порядку
Метою  Порядку  є  визначення  механізмів  фінансування  забезпечення

пільгового  проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання і зворотному напрямі шляхом
фінансування з сільської ради та залучених позабюджетних коштів.

ддддр
до  рішення  п’ятнадцятої
сесії
сьомого скликання 
від   .    . 2018 року



 
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Відповідно до змін, що внесені Законом України «Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, від 28.12.2014 року № 80-VIII, п. 2 статті
66 Закону України «Про освіту»,  статті  21 Закону України «Про загальну
середню освіту» передбачено, що ради об’єднаних територіальних громад:

забезпечують та фінансують підвезення учасників освітнього процесу у
закладах  освіти  до  закладів  дошкільної,  початкової  та  базової  середньої
освіти і у зворотному напрямку.

Обсяги та джерела фінансування Порядку
Обсяги  фінансування  забезпечення  пільгового  учасників  освітнього

процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і
зворотному напрямі визначаються щорічно відповідно до потреби коштів на
ці цілі.

Джерелами  фінансування  для  забезпечення  обсягів  видатків,
передбачених  Порядком  забезпечення  пільгового  проїзду  учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання  і  зворотному  напрямі  може  бути  бюджет  селищної  ради  та
позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.

Підставою  для  передачі  субвенції  є  рішення  сесії  селищної  ради  та
укладені угоди про передачу субвенції.

Фінансування здійснюється за рахунок:
1. Коштів бюджету селищної ради, виділених відділу освіти, молоді та

спорту  Чупахівської  селищної  ради  на  відповідний  фінансовий  рік  на
забезпечення  діяльності  шкільних  автобусів  пільгового  проїзду  учнів,
вихованців та педагогічних працівників до навчальних закладів і додому.

2. Інших  джерел,  не  заборонених  законодавством,  у  тому  числі
додаткових дотацій та за рахунок надання благодійної допомоги батьками.

Обсяг  залучених  коштів  для  забезпечення  пільгового  проїзду  учнів,
вихованців  та  педагогічних  працівників  до  навчальних  закладів  і  додому
визначається  відповідно  до  потреби  від  вартості  витрат  на  ці  цілі  та
виділених бюджетних коштів.

Виконавець  Порядку  використовує  кошти  відповідно  до  чинного
законодавства.

_________________



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження Порядку
фінансування  харчування
здобувачів освіти у закладах 
освіти Чупахівської селищної ради

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  частиною 3 статті  56 Закону України «Про освіту»,  частиною 3
статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», частини 5 статті 35
Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  22.11.2004  №  1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у
навчальних  та  оздоровчих  закладах»  (зі  змінами),  постанови  Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання
послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та
професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких
звільняються  від  обкладення  податком  на  додану  вартість»  (зі  змінами),
наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2002  №  667  «Про
затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних
і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами),
заслухавши  інформацію  Валентини  Полуйко  начальника  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  Порядку
фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Порядок  фінансування  харчування  здобувачів  освіти  у
закладах освіти Чупахівської селищної ради (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

Додаток
Порядок

фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти
Чупахівської селищної ради

Визначення  проблеми,  на  розв’язання  якої  спрямований
Порядок

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» організація та
відповідальність за харчування у закладах освіти державної та комунальної
форми  власності  покладається  на  місцеві  органи  державної  влади,  органи
виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  у  підпорядкуванні
яких  перебувають  державні  і  комунальні  заклади  освіти  та  керівників
закладів освіти.

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», діти-
сироти,  діти,  позбавлені  батьківського  піклування  та  діти  із  сімей,  які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються в закладах дошкільної,
загальної середньої освіти, забезпечуються безоплатним харчуванням.

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту»  батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  вносять  плату  за  харчування
дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі  у
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними
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.

Харчування  учнів  1-4  класів,  дітей  дошкільних  закладів  освіти  та
дошкільних  груп,  учнів  1-11  класів  закладів  загальної  середньої  освіти
Чупахівської  селищної  ради  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;
дітей-інвалідів;  дітей з  особливими освітніми потребами, які  навчаються у
інклюзивних  класах,  дітей  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб,  дітей
працівників  органів  внутрішніх  справ,  які  загинули  під  час  виконання
службових обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні  антитерористичної  операції  або загинули під час проведення
антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій, організовується на
бази їдалень закладів освіти і є складовою частиною забезпечення реалізації
прав громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти та збереження здоров’я дітей.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які



їх  замінюють,  у  сім’ях,  у  яких сукупний дохід  на  кожного  члена  сім’ї  за
попередній  квартал  не  перевищував  рівня  забезпечення  прожиткового
мінімуму (гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом
про  Державний  бюджет  України  для  визначення  права  на  звільнення  від
плати  за  харчування  дитини  у  державних  і  комунальних  дошкільних
навчальних  закладах.  За  харчування  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування плата не справляється.

Визначення мети Порядку
Метою  Порядку  є  визначення  механізмів  фінансування  забезпечення

організації  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти  Чупахівської
селищної  ради  з  числа  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  які  перебувають  під  опікою  і  виховуються  в  сім'ях;  дітей-
інвалідів;  дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  у
інклюзивних  класах,  дітей  з  числа  внутрішньо  переміщених  осіб,  дітей
працівників  органів  внутрішніх  справ,  які  загинули  під  час  виконання
службових обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні  антитерористичної  операції  або загинули під час проведення
антитерористичної  операції,  дітей  учасників  бойових,  шляхом
співфінансування  з  місцевого  бюджету,  додаткової  дотації  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  фінансування  переданих  з  державного
бюджету видатків на утримання закладів освіти, залучених позабюджетних
коштів.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Вартість  одного  дня  харчування  дитини  визначається  відповідно  до

вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у
закладах  дошкільної  освіти  Чупахівської  селищної  ради  у  розмірі,  що  не
перевищує 40 відсотків від вартості харчування за день.

Враховуючи  дохідну  частину  бюджету  Чупахівської  селищної  ради,
потребу  у  коштах  на  фінансування  харчування  учнів  1-4  класів,  дітей
дошкільних закладів освіти та дошкільних груп, учнів 1-11 класів закладів
загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і
виховуються  в  сім'ях;  дітей-інвалідів;  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з числа внутрішньо
переміщених осіб, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових обов’язків,  дітей, батьки яких безпосередньо
беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули
під час проведення антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій
можливе при передачі  додаткової  дотації  з  державного бюджету місцевим
бюджетам на  фінансування  переданих  з  державного  бюджету  видатків  на
утримання закладів освіти, залучених позабюджетних коштів.



Обсяги та джерела фінансування Порядку
Джерела фінансування для забезпечення обсягів видатків, передбачених

Порядком  фінансування  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти
Чупахівської  селищної  ради  визначені  у  відповідності  з  чинним
законодавством.

Основою  для  визначення  розподілу  видатків  між  бюджетами  та
залученими коштами є цей Порядок.

Фінансування  харчування  здобувачів  освіти  у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради здійснюватиметься за рахунок:

1.  Коштів  бюджету  Чупахівської  селищної  ради,  виділених  відділу
освіти Чупахівської селищної ради.

2.Додаткової  дотації  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
фінансування  переданих  з  державного  бюджету  видатків  з  утримання
закладів освіти.

3.  Інших  джерел,  не  заборонених  законодавством,  в  тому  числі
додаткових дотацій.

Від  плати  за  харчування  звільняються  батьки  або  особи,  які  їх
замінюють:

• дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях,

• дітей-інвалідів,
• дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  у

інклюзивних класах,
• дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,
• дітей учасників бойових дій

• дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов’язків,

• дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули
під час проведення антитерористичної операції,

• дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час
Революції гідності,

• дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,

• дітей  із  сімей,  у  яких  сукупний  дохід  на  кожного  члена  сім’ї  за
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які 
мають трьох і більше дітей.

Виконавець  Порядку  використовує  кошти  відповідно  до  чинного
законодавства.

Обсяг  коштів  визначається  органами  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування  під  час  формування  бюджету  з  урахуванням  його
фінансових можливостей та може змінюватись в процесі виконання бюджету



при внесенні змін до нього.
___________________

                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про встановлення вартості
харчування здобувачів освіти 
у закладах освіти 
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  частиною 3 статті  56 Закону України «Про освіту»,  частиною 3
статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», частиною 5 статті
35 Закону України «Про дошкільну освіту», постановою Кабінету Міністрів
України  від  22.11.2004  №  1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у
навчальних  та  оздоровчих  закладах»  (із  змінами),  постановою  Кабінету
Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання
послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та
професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з  надання  яких
звільняються  від  обкладення  податком  на  додану  вартість»  (із  змінами),
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2002  № 667  «Про
затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних
і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із змінами),
заслухавши  інформацію  Валентини  Полуйко  начальника  відділу  освіти,
молоді та спорту про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної ради, селищна рада вирішила:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності
від  режиму  харчування  для  вихованців  закладів дошкільної  освіти та
дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з додатком
1.   

1.1.  Встановити  розмір  плати  для  батьків  за  харчування  дітей  у
закладах  дошкільної  освіти  та  дошкільних  підрозділах  закладів  загальної
середньої освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування
на день (оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).

1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків,
які мають трьох і більше дітей.



1.3. Звільнити  від  оплати  за  харчування батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють:

1.3.1.  Дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; 

1.3.2. Дітей-інвалідів;
1.3.3.  Дітей  з  особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  у

інклюзивних класах;
1.3.3. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
1.3.4. Дітей  учасників бойових дій;
1.3.5. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час

виконання службових обов’язків; 
1.3.6. Дітей,  батьки  яких  безпосередньо  беруть,  брали  участь  або

загинули під час проведення антитерористичної операції; 
1.3.7. Дітей,  батьки яких загинули або отримали тілесні  ушкодження

під час Революції гідності;
1.3.8. Дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу  відповідно  до  Закону

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 
1.3.9. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

2. Встановити вартість харчування одного учня на день у залежності
від режиму харчування, згідно з додатком 2.  

2.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі  вищезазначених сум
батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3.
пункту 1 цього рішення.

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

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1

Вартість харчування однієї дитини в день в залежності від режиму
харчування  та категорії дітей

№
з/
п

Режим
харчування

Діти віком від 1 до 3 років Діти віком від 3 до 6(7) років
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100% 60% 40% 100% 100% 60% 40% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Дворазовий 
(Грінченкове)

28,23 16,94 11,29 28,23 35,64 21,38 14,26 35,64

2
Чупахівський 
ЗДО

34,22 20,53 13,69 34,22 52,39 31,42 20,97 52,39

3
Триразовий 
(Лантратівка)

34,22 20,53 13,69 34,22 52,39 31,42 20,97 52,39

________________



Додаток 2

Вартість
харчування одного учня в день в залежності від категорії дітей

 
№ 
з/п

грн.
Встановлена 
вартість

Бюджет Батьківська 
плата

Діти 
пільгових 
категорій

1. 1-4 класи 19,24 9 10,24 19,24

2. 5-11 класи 22,56 0 22,56 22,56

________________



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка
Про встановлення у 2020 році 
надбавки за престижність праці 
педагогічним працівникам 
Чупахівської селищної ради

       Керуючись  статтями  16,  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  України»,  Законом  України  «Про  освіту»,  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  23.03.2011 року  №373 «Про встановлення
надбавки  педагогічним  працівникам  дошкільних,  позашкільних,
загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних  закладів  І-ІІ  рівня
акредитації,  інших установ і  закладів  незалежно від  їх  підпорядкування  зі
змінами від 11.01.2018 року №23, враховуючи постанову Кабінету Міністрів
України  від  27.12.2017  року  зі  змінами  від  6.02.2019  №65  №1088  «Про
затвердження  формули  розподілу  освітньої  субвенції  між  місцевими
бюджетами»,  з  метою цільового,  економічно-обгрунтованого використання
бюджетних  коштів  та  приведенням  у  відповідність  із  затвердженими
обсягами  видатків  фонду  заробітної  плати  педагогічних  працівників
навчальних  закладів  Чупахівської   селищної   ради,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити педагогічним  працівникам  Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  у  2020 бюджетному році   надбавку за престижність
праці  в розмірі 5% посадового окладу, в межах фонду оплати праці.

2. Установити педагогічним  працівникам  КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-
садок)  «Сонечко-1»  у   2020  бюджетному  році   надбавку  за  престижність
праці  в розмірі 5% посадового окладу, в межах фонду оплати праці.

3. Керівникам  шкіл,  їх  заступникам  з  навчально-виховної  роботи,
завідувачам філій, вчителям,  які  апробують  державний стандарт початкової
освіти  відповідно  до  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері
реформування  загальної  середньої  освіти  «  Нова  українська  школа»
встановити доплату за престижність праці в розмірі 20 відсотків.

4. 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 третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження Положення про  
                          відділ освіти,молоді та спорту

Чупахівської селищної ради 

    Відповідно до  Закону України  «Про освіту», статей  25, 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію
Валентини  Полуйко  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  про
затвердження Положення про відділ освіти,  молоді та спорту Чупахівської
селищної ради», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради в новій редакції що додається.

2. Пункт 2  рішення другої сесії сьомого скликання від 02.01.2018 «Про
створення  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради»
вважати таким, що втратив чинність
      3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                                 Олександр КУЖЕЛЬ



ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ



про відділ освіти, молоді та спорту  Чупахівської селищної ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Повна  назва  –  ВІДДІЛ  ОСВІТИ,  МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1.2. Скорочена назва – ВОМС ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
1.3. Юридична  адреса:  42722,  Сумська  область,  Охтирський  район,

селище міського типу Чупахівка, вулиця Воздвиженська, будинок 53
1.4. Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради (далі —

Відділ) є виконавчим органом Чупахівської селищної ради, відповідальним
за виконання частини повноважень виконавчих органів ради у сфері освіти,
молоді і спорту, покладених на нього у встановленому порядку. ефективно
забезпечує виконання самоврядних і делегованих повноважень ОМС у галузі
освіти

1.5. Відділ  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  рахунки  в
установах банків, Державного казначейства України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк
встановленого зразка.

1.6. Відділ є підзвітним і підконтрольним селищній раді та селищному
голові. 

1.7.  Відділ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  та  законами
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, рішеннями селищної ради, рішеннями
виконавчого  комітету,  розпорядженнями  селищного  голови,  цим
Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

2.1. Структура Відділу затверджуються селищною радою.
2.2. Штатний  розпис  Відділу  затверджуються  селищним  головою   за

поданням  начальника  Відділу  у  межах  граничної  чисельності  та  фонду
оплати праці працівників відділу, затверджених селищною радою.

2.3. Для  узгодженого  прийняття  рішень,  що  належать  до  компетенції
Відділу, при ньому може створюватись колегія. Склад колегії затверджується
селищним  головою  за  поданням  начальника  Відділу.  Рішення  колегії
впроваджується в життя наказами начальника Відділу.

2.4. При  Відділі  може  створюватись  рада  з  питань  освіти,  молоді  та
спорту  (рада  керівників  закладів  освіти),  діяльність  якої  регламентується
положенням  про  неї,  а  також інші  громадські  утворення  (ради),  комісії  з
числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

3. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями Відділу є:
3.1.1. Реалізація  державної  політики  в  галузі  освіти  і  виховання  (з

урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади).
3.1.2. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування розвитку загальної

середньої,  дошкільної  та  позашкільної  освіти,  удосконалення  мережі
відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно



з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми
громади із розвитку освіти.

3.1.3. Створення  умов  для  здобуття  громадянами  дошкільної,  повної
загальної середньої та позашкільної освіти.

3.1.4. Контроль  за  дотриманням  законодавства  в  галузі  освіти,
Державного стандарту   та вимог Базового компонента  освіти відповідними
навчальними  закладами  усіх  типів  і  форм  власності,  розташованими  на
території громади.

3.1.5. Навчально-методичне керівництво навчальних закладів громади,
організація їх   фінансового забезпечення,  зміцнення їх матеріальної бази;
координація діяльності навчальних закладів.

3.1.6. Сприяння  розвитку  самоврядування  у  загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

3.1.7. Удосконалення  професійної  кваліфікації  педагогічних
працівників,  їх  перепідготовка  та  атестація  у  порядку,  встановленому
Міністерством освіти і науки України.

3.1.8. Сприяння  проведенню  експериментальної  та  інноваційної
діяльності у освітньому процесі навчальних закладів громади.

3.1.9. Забезпечення  соціального  захисту,  охорони  життя,  здоров'я  та
захисту прав учасників освітнього процесу в навчальних закладах міста.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.2.1. Здійснює  управління  загальноосвітніми,  дошкільними  та

позашкільними  навчальними  закладами  громади  в  межах  наданих
засновником повноважень.

3.2.2. Контролює закріплення територій  обслуговування за закладами
дошкільної та загальної середньої освіти.

3.2.3. Контролює організацію обліку дітей і підлітків віком від 5 до 18
років й обліку руху учнів у закладах загальної середньої освіти.

3.2.4. Сприяє організації безоплатного регулярного підвезення до місць
навчання  і  у  зворотному  напрямі  здобувачів  освіти  (вихованців)  ,  що
проживають за межами пішохідної доступності.

3.2.5.Готує проекти рішень про закріплення за дошкільними навчальними
закладами,  загальноосвітніми  навчальними  закладами  території
обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного
віку та дітей дошкільного віку.

3.2.6. Визначає  потребу  у  навчальних  закладах  усіх  типів  та  подає
пропозиції до селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до
соціально -  економічних і  культурно-освітніх потреб громади за наявності
необхідної  матеріально-технічної,  науково-методичної  бази,  педагогічних
кадрів тощо.

3.2.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до селищної ради про ут-
ворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги
та  реабілітації,  організує  їх  навчання  (у  тому  числі  інклюзивне,
індивідуальне)  та  виховання  у  загальноосвітніх,  спеціальних,  навчальних
закладах.

3.2.8. Вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх
(змінних)  шкіл,  класів,  груп  з  очною  та  заочною  формами  навчання  при
загальноосвітніх навчальних закладах.



3.2.9. Вносить  пропозиції  про  відкриття  профільних  класів,
навчально-виховних  комплексів,  навчально-виховних  об’єднань,
спеціалізованих  шкіл,  міжшкільних  навчально-виробничих  комбінатів,
позашкільних та навчальних закладів тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.2.10. Забезпечує  оперативний  контроль  за  збереженням  існуючої
мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів;
сприяє  їх  навчально-методичному,  фінансовому та  матеріально-технічному
забезпеченню.

3.2.11. Здійснює в  межах  своєї  компетенції  інспектування  навчальних
закладів,  що  належать  до  сфери  управління  органу  місцевого
самоврядування, забезпечує гласність його результатів.

3.2.12. Забезпечує  організацію  в  дошкільних,  загальноосвітніх,
позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного
виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2.13. Організовує  нормативно-правове  забезпечення  загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти в громаді.

3.2.14. Контролює  дотримання  підпорядкованими  навчальними
закладами  усіх  типів  і  форм  власності  законодавства  у  сфері  освіти,
державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до
рівня і профілю навчання.

3.2.15. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості
здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

3.2.16. Забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  виконання  норм
Конституції України щодо функціонування української мови як державної в
навчальних закладах та установах освіти.

3.2.17. Сприяє  задоволенню  освітніх  запитів  представників
національних  меншин;  надає  можливість  навчатись  рідною  мовою  чи
вивчати рідну мову в підпорядкованих навчальних закладах громади.

3.2.18. Сприяє  навчально-методичному  забезпеченню  підпорядкованих
навчальних закладів.

3.2.19. Організує  навчання  обдарованих  дітей;  проводить  в
установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.2.20. Формує  замовлення  на  видання  підручників,  навчально-
методичних  посібників  та  іншої  навчально-методичної  літератури,
навчальних  програм,  бланків  документів  про  освіту,  забезпечує  ними
навчальні заклади.

3.2.21. Сприяє  організації  фінансового  забезпечення  підпорядкованих
навчальних закладів

3.2.22. Вносить  пропозиції  щодо  обсягів  бюджетного  фінансування
навчальних закладів, аналізує їх використання.

3.2.23. Контролює  та  аналізує  використання  підпорядкованими
навчальними закладами коштів загального та спеціального фондів.

3.2.24. Сприяє  матеріально-технічному  забезпеченню  навчальних
закладів;  уведенню  в  дію  їх  нових  приміщень,  комплектуванню меблями,
відповідним  обладнанням,  навчально-методичними  посібниками,
підручниками тощо.

3.2.25. Сприяє  організації  підготовки  навчальних  закладів  до  нового
навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення



поточного та капітального ремонту приміщень.
3.2.26. Здійснює  контроль  за  дотриманням  правил  техніки  безпеки,

протипожежної безпеки і санітарного режиму в підпорядкованих навчальних
закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.2.27. Сприяє  запобіганню  бездоглядності  та  правопорушень  серед
неповнолітніх  у  навчальних  закладах;  здійснює  соціально-педагогічний
патронаж.

3.2.28.  Координує роботу навчальних закладів,  сім'ї  та громадськості,
пов'язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.2.29.  Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих
об'єднань, товариств.

3.2.30. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в
навчальних закладах.

3.2.31. Координує  роботу,  пов'язану  із  здійсненням  у  навчальних
закладах професійної орієнтації учнів, вихованців.

3.2.32. Контролює організацію харчування дітей у навчальних закладах
за рахунок бюджету громади та залучених коштів.

3.2.33. Вносить  пропозиції  щодо  організації  безоплатного  медичного
обслуговування дітей, учнів, вихованців у навчальних закладах, здійснення
оздоровчих заходів.

3.2.34. Прогнозує  потребу  громади  у  педагогічних  працівниках  і
спеціалістах.

3.2.35.  Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій,
передбачених  законодавством,  вживає  заходів  до  соціального  захисту
учасників навчально-виховного процесу.

3.2.36. Організує  роботу  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників.

3.2.37. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів
навчальних закладів відповідно до нормативно-правових актів про атестацію
педагогічних працівників України.

3.2.38. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
заохочення та нагородження працівників освіти.

3.2.39. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і
розвиток  дошкільної,  загальноосвітньої,  позашкільної  освіти  в  громаді;
організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування
банку даних.

3.2.40. Інформує  населення  про  стан  та  перспективи  розвитку
дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної освіти в громаді (не рідше ніж
один раз на рік).

3.2.41. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції,
враховує  позитивні  пропозиції,  вживає  заходи  до  усунення  недоліків  у
роботі.

3.3. Відділ має право:
3.3.1. Залучати до розроблення програми розвитку освіти громади та

розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-
педагогічних працівників і спеціалістів.

3.3.2. Брати  участь  в  утворенні,  реорганізації  та  ліквідації  навчальних
закладів і установ освіти, що належать до  комунальної власності громади.



3.3.3. Скликати  конференції  педагогічних  працівників,  проводити
семінари, наради керівників підпорядкованих навчальних закладів та установ
освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.3.4. Вносити  органу  місцевого  самоврядування  пропозиції  щодо
фінансування  підпорядкованих  навчальних  закладів  та  Відділу,  брати
безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

3.3.5. Зупиняти  (скасовувати)  у  межах  своєї  компетенції  дію наказів  і
розпоряджень керівників підпорядкованих навчальних закладів,  якщо вони
суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

3.3.6. Контролювати надання платних послуг для освітнього, естетичного
та фізичного розвитку дітей.

3.3.7. Надавати  в  оренду  фізичним  та  юридичним  особам  не
експлуатоване  майно  та  вільні  площі,  які  знаходяться  на  балансі  Відділу
освіти.

3.3.8. Укладати  угоди  про  співробітництво  та  встановлювати  прямі
зв'язки  з  навчальними  закладами  зарубіжних  країн,  міжнародними
організаціями, фондами тощо.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

4.1. Діяльність  Відділу  здійснюється  на  основі  перспективного  та
поточних  планів  роботи.  Спеціалісти  Відділу  працюють  на  основі  плану
роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

4.2.  Керівництво діяльністю Відділу здійснює начальник Відділу,  який
розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

4.3.  Посадові  обов’язки  працівників  Відділу  визначаються  посадовими
інструкціями

4.4. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його
обов'язки  виконує  працівник  Відділу  відповідно  до  розпорядження
селищного голови.

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Відділ  очолює  начальник,  який  призначається  на  посаду  і
звільняється з посади головою громади відповідно до Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Начальник Відділу, представляючи інтереси громади в галузі освіти у
відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує виконання
покладених  на  Відділ  завдань,  визначає  посадові  обов'язки  і  ступінь
відповідальності   працівників Відділу.

5.2.2. Затверджує  положення  про  підрозділи  і  служби  Відділу,
функціональні обов'язки його працівників.

5.2.3. Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання.
5.2.4. Видає  у  межах  компетенції  Відділу  накази,  розпорядження,

організує і контролює їх виконання.
5.2.5. Призначає  на  посаду  та  звільняє  з  посади  працівників  Відділу

відповідно до діючого законодавства.
5.2.6. Заохочує  та  накладає  дисциплінарні  стягнення  на  працівників



Відділу 
5.2.7. Подає на затвердження голови громади проект кошторису доходів і

видатків,  вносить пропозиції  щодо граничної чисельності  та фонду оплати
праці працівників Відділу.

5.2.8. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису в
межах повноважень Відділу.

5.2.9. Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, виховання,
молоді та спорту.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ

6.1. Працівники Відділу мають право:
6.1.1. Користуватися  правами  і  свободами,  які  гарантуються

громадянам України Конституцією та законами України.
6.1.2. На  повагу  особистої  гідності,  справедливого  і  шанобливого

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
6.1.3. На  своєчасну  оплату  праці  залежно від  займаної  посади,  якості,

досвіду та стажу роботи.
6.1.4.  На  здорові,  безпечні  та  належні  для  високопродуктивної  роботи

умови праці.
6.1.5.  На соціальний і правовий захист.
6.1.6.  Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх

повноважень.
6.1.7. Вимагати  затвердження  керівником  чітко  визначеного  обсягу

службових повноважень за посадою.
6.1.8.  Користуватися  іншими  правами  відповідно  до  чинного

законодавства України.
6.2. Працівники Відділу зобов'язані:
6.2.1. Дотримуватися  Конституції  України,  законів  та  інших  актів

законодавства України.
6.2.2. Працювати  чесно  і  сумлінно,  своєчасно  і  точно  виконувати

розпорядження,  накази,  доручення  керівництва,  використовувати  весь
робочий час  для  продуктивної  праці,  додержуватися  трудової  дисципліни,
вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна
селищної ради та її виконавчих органів.

6.2.3. Вживати  заходів  для  негайного  усунення  причин  та  умов,  що
перешкоджають  або  ускладнюють  нормальне  виконання  функціональних
обов'язків.

6.2.4.  Підвищувати  продуктивність  праці,  знати  Конституцію України,
законодавство  з  питань  місцевого  самоврядування,  державної  служби,
розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

6.2.5.  Утримувати  своє  робоче  місце  в  чистоті,  дотримуватися
установленого  порядку  зберігання  матеріальних  цінностей,  документів,
оргтехніки,  здійснювати  економію  енергетичних  ресурсів,  додержуватися
чистоти в приміщенні адміністративної будівлі.

6.2.6. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у
взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.

6.2.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї  роботи,  підвищувати
професійну кваліфікацію.



6.2.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі.
6.2.9.Дотримуватись  обмежень,  передбачених  законодавством,  щодо

служби в органах місцевого самоврядування.
6.2.10. Підтримувати авторитет селищної ради та її виконавчих органів.
6.2.11. Зберігати  державну  таємницю,  інформацію  про  громадян,  що

стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу
інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.

6.2.12. Не  допускати  дій  та  бездіяльності,  які  можуть  зашкодити
інтересам місцевого самоврядування та держави.

6.2.13. Проходити  атестацію  як  посадові  особи  місцевого
самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2.14. Суворо  дотримуватися  вимоги  щодо  заборони  паління  в
приміщеннях  (на  робочих  місцях,  у  кабінетах  та  у  місцях  загального
користування).

6.3. Працівники  виконують  й  інші  обов'язки  відповідно  до  чинного
законодавства України.

6.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:
6.4.1. Брати  участь  у  діях,  що  суперечать  національним  інтересам

України.
6.4.2. Вчиняти  дії,  що  можуть  бути  розцінені  як  використання  свого

службового  становища  в  корисних  цілях,  а  також  дії,  які,  відповідно  до
чинного законодавства, вважаються корупційними.

6.4.3. Виявляти  всупереч  інтересам  справи,  упередженість  або
прихильність до будь - якого підприємства, установи, організації, об'єднання
громадян або конкретної особи.

6.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у
зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

6.4.5. Брати участь у страйках.

7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених
на його утримання.

7.2. Відділ  володіє  і  користується  майном,  що  знаходиться  в  його
оперативному управлінні.  Розпорядження  майном здійснюється  відповідно
до положень чинного законодавства України.
Ведення бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності здійснюється  
бухгалтерською службою (бухгалтерією) Відділу .

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
8.1.Працівник  Відділу,  який  не  вжив  передбачених  цим  Положенням

заходів  до усунення порушень законодавства,  що призвели до  негативних
економічних  наслідків,  ущемлення  прав  і  законних  інтересів  працівників,
несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

8.2.За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу
притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ



9.1. Зміни  та  доповнення  до  цього  Положення  вносяться  в  порядку,
встановленому Регламентом селищної ради.

9.2. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення
селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про виділення коштів на                                                                                       
проведення культурно-масових
заходів в І кварталі 2020 року

     Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статтею 40 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши начальника відділу культури
та  туризму  Чупахівської  селищної  ради  Калач  Віру  Миколаївну  про
виділення  коштів  на  культурно-масові  заходи  в  І  кварталі  2020  року  на
території Чупахівської селищної ради,  селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Виділити  кошти  на   проведення  культурно-масових  заходів  в
І  кварталі  2020  року  на  території   Чупахівської  селищної  ради
відповідно до додатку.

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

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
 Кошти

 на проведення культурно-масових заходів у І кварталі  2020 року
на території  Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Призначення коштів Сума Загальна
сума

1. Комплекс заходів, 
присвячених      
Новорічним та різдвяним
святам

- транспорт                
- призи для     
конкурсів                   
- фотозони, виставки

- 1000       
- 2000       
- 500         

3500

2. Комплекс заходів  
присвячених Дню 
Святого Валентина

 - призи для 
конкурсів                   

- 500         500

3. Комплекс заходів з 
нагоди вшанування 
учасників бойових дій на 
території інших держав

 квіти для 
покладання і 
учасникам

- 1500      1500

4. Комплекс заходів до 
Масляного тижня

- транспорт                
- призи для 
конкурсів                   
- фотозони, виставки
- реклама, 
оголошення               

- 1000       
- 2000       
- 300         
- 200         

3500

5. Комплекс заходів до 
Міжнародного жіночого 
Дня 8 Березня                    

- транспорт                
- квіти для 
покладання                
- фотозони, виставки

- 500         
- 500         
- 500         

1500
         

_______________



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Євтуховій Тетяні Іванівні 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 Євтухової Тетяни Іванівни, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  1,6000  га,
розташовану в межах с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Євтуховій  Тетяні   Іванівні,  яка
зареєстрована за адресою: вул. Будильська, 38  с. Оленинське Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6000 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 третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Борейку Сергію Вікторовичу 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 Борейка Сергія Вікторовича, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  0,8500  га,
розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

        1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Борейку  Сергію  Вікторовичу,
який зареєстрований за адресою: вул. Гоголя, 5  с. Оленинське 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  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 третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Вербицькій  Світлані  Євгенівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради.

       Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  116,118,  121,  122,125,126    Земельного  кодексу
України,    розглянувши   проект  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр. Вербицькій  Світлані  Євгенівні для  ведення
особистого  селянського  господарства,  розташованої   в  с.  Оленинське  на
території Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр.  Вербицькій  Світлані  Євгенівні для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки - 5920355500:04:001:0097. 

          2. Передати у приватну власність громадянці Вербицькій Світлані
Євгенівні  земельну  ділянку  площею  –  2,0000  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер земельної ділянки - 5920355500:04:001:0097 для ведення
особистого  селянського  господарства  в  с.  Оленинське на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
 
             3. Громадянці Вербицькій Світлані Євгенівні право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
  

      Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

                                               Двадцять третя сесія
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                          
24.12. 2019                                                                        смт Чупахівка

Про передачу майна Чупахівської 
селищної ради комунальному
некомерційному підприємству
« Центр первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

      Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті  28 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  головного
бухгалтера  Чупахівської  селищної  ради  Наталії  Чуб  про  передачу  майна
Чупахівської  селищної  ради  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної  медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Передати з Чупахівської селищної ради комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної   медико-санітарної  допомоги» Чупахівської
селищної  ради витрати  та  матеріали,  на  «  Капітальний  ремонт  фасаду  та
заміну  вікон  і  дверей  центру  первинної  медико-санітарної  допомоги»,  та
«Реконструкція топочної системи опалення ЦПМСД» згідно з додатком.

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

Селищний  голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток

Перелік майна, що  належить до комунальної власності Чупахівської
селищної ради та передається на баланс КНП «ЦПМСД»

Найменування майна
та витрат

Рік введення Первісна
балансова

вартість, грн

Кількість

       Реконструкція 
топкової системи 
опалення  ЦПМСД

10. 2019 99000,00 1

Капітальний ремонт      
фасаду та заміна вікон і
дверей приміщення 
амбулаторії КНП 
ЦПМСД 

11.2019   299 998,00 1

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК
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