ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ

28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною
допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік
Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту «а»,
підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про
затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою
населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади Комунальним
некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2020 рік, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму забезпечення медичною стоматологічною
допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної
допомоги «Чупахівської селищної ради» на 2020 рік
Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26підпунктом 1 пункту «а»,
підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про
затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради на 2020 рік, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити
Програму
фінансової
підтримки
Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального підприємства
«Добробут» Чупахівської селищної ради
на 2020 рік
Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до пункту 14 частини 1 статті 91
Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільності роботи
комунального підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради, яке має
стратегічне значення та забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної
ради, враховуючи складний їх фінансовий стан, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства
«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2020 рік ( Додається).
2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного
бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради ( Додається ).
3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з
питань планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про Програму «Безпечне та
якісне харчування дітей у
закладах освіти Чупахівської
селищної ради на 2020-2022 роки»
Відповідно до пункту 22 статті 26, підпункту 6 пункту «а» статті 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
повноцінного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти,
зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків, постачання безпечних та
якісних продуктів харчування і сировини, заслухавши інформацію начальника
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради Валентини
Полуйко про Програму «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти
Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки», селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах
освіти Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки» (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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження передавального
акта відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради
Керуючись пунктом 31 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню
освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради Валентини Полуйко про передачу майна з балансу
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради на баланс
Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та розглянувши
передавальний акт, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради (код ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул.
Воздвиженська, 53, смт Чупахівка Охтирського району Сумської області,
42722) Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (код ЄДРПОУ
22983500, юридична адреса: провулок Шкільний, 2, смт Чупахівка Охтирського
району, Сумської області, 42722). ( 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження передавального
акта відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради
Керуючись ст. 88,107 Цивільного кодексу , Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню освіту»,
заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради Валентини Полуйко про передачу майна з балансу
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради на баланс КЗ
Чупахівський заклад дошкільної освіти(ясла-садок) «Сонечко-1»та розглянувши
передавальний акт, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради (код ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул.
Воздвиженська, 53 смт Чупахівка Охтирського району Сумської області,
42722) КЗ Чупахівському закладу дошкільної освіти(ясла-садок) «Сонечко-1»
(код ЄДРПОУ 32364741, юридична адреса: пров. Заозерний, 2, смт. Чупахівка
Охтирського району Сумської області, 42722). ( 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з
районного бюджету
Відповідно до Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23
частини першої статті 26, пункту 6 статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішення Охтирської районної ради від 24.12.2019
«Про районний бюджет Охтирського району на 2020 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 трьох соціальних робітників,, які
обслуговують жителів Олешнянської сільської ради в сумі 20 000, 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 15 600,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну плату» в сумі 4 4400,00 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 23 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади на 2020 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», КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (Ясласадок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, заслухавши інформацію
виконуючої обов’язки начальника фінансового відділу Любов Діброви про
внесення змін до рішення 23 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:
1.

Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТКВКБМС 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної
субвенції» з КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» в сумі 13 340 грн. та направити на ТКВКБМС 0112144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
Чупахівській селищній раді відкрити мережу по ТКВКБМС 0112144
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»
З ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» кошти в
сумі 74 920 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 0112144 «Централізовані
заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 74 920 грн. для
забезпечення жителів Чупахівської ОТГ препаратами інсуліну.
З ТКВКБМС 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 192 000 грн. та з КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» 43 100 грн. направити на видатки ТКВКБМС
0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 192 000 грн. та з КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» 43 100 грн.

З ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на ТКВКБМС 0113032
«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» в сумі 8 300 грн.., на ТКВКБМС 0113191 «Інші
видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» КЕКВ 2730 «Інші
виплати населенню» в сумі 17 100 грн. на ТКВКБМС 0113180 «Надання пільг
населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх
справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на
оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в
сумі 3 700 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження коштів
вільного залишку селищного
бюджету Чупахівської
селищної ради
Керуючись пунктом 4 статті 14 Бюджетного кодексу України, статтею 65
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
офіційного висновку фінансового відділу Чупахівської селищної ради про обсяг
вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету на 1 січня 2020 року
селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити обсяг вільного залишку загального фонду селищного
бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2020 року у сумі 1 755 857,95
грн., в тому числі:
1) Залишки медичної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам в сумі 336,89 грн.;
2) Власних коштів в сумі 1 256 630,96 грн.;
3) Залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров`я в сумі
355 876,68 грн.;
4) Залишок по субвенції з державного бюджету на здійснення заходів
щодо соціально - економічного розвитку окремих територій між місцевими
бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 143 013,42 грн.
2. Затвердити обсяг вільного залишку спеціального фонду селищного
бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2020 року у сумі 36 639 грн.
98 коп. в тому числі:
1) Залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва спеціального фонду селищного бюджету у
сумі 6 559,05 грн. 05 коп.;
2) Екологічний податок в сумі 30 080грн. 93 коп.

3. Підставою для спрямування коштів вільного залишку на здійснення
видатків є рішення Чупахівської селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про виділення коштів
з вільного залишку
На підставі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,
інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1
статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної
ради, Чупахівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко-1»
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному фонду,
який склався на 01.01.2020 року, кошти субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій
між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 143 013,42 грн., та
направити на видатки спеціального фонду бюджету розвитку по ТПКВКМБ
06117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142
«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі 143 013, 42 грн.
2. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному фонду ,
який склався на 01.01.2020 року, залишки медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам в сумі 336, 89 грн.; та направити ТКВКБМС
3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» з КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» кошти в
сумі 336,89 грн.
3. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ по загальному фонду
залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров`я в сумі 355 876,68 грн.
та направити на ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами)» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 121 583,68 грн.

КЕКЕВ 2120 « Нарахування на заробітну плату» в сумі 34 293 грн. та КЕКВ
2274 «Оплата природного газу» в сумі 200 000 грн.
4. Виділити кошти з вільного залишку бюджету Чупахівської ОТГ по
загальному фонду який склався на 01.01.2020 року кошти в сумі 87 000 грн. та
направити на видатки спеціального фонду по ТКВКБМС 0611020 «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 3110 ««Придбання
предметів і обладнання довгострокового користування» в сумі 31 000 грн. та
видатки по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
в сумі 5 000 грн. на видатки спеціального фонду ТКВКБМС 0611010 «Надання
дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання предметів і обладнання
довгострокового користування» 16 500 грн. та видатки загального фонду КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 500 грн. та ТКВКБМС
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 5 000 грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних) 25 000 грн.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

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» № 2671-VІІІ від 17
січня 2019 р., 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 допомоги
вдома, Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома та у зв’язку з
відсутністю на даний час методики обчислення середньомісячного сукупного
доходу громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надає соціальні
послуги відділення соціальної допомоги вдома, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Тимчасово (до отримання установою методики обчислення
середньомісячного сукупного доходу громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю) дозволити обслуговування вiддiленням соціальної допомоги
вдома за рахунок бюджетних коштів з 01.01.2020 р.:
Кузьменко Катерина Іванівна
Гончарова Ганна Василівна
Губарєва Парасковія Василівна
Жарікова Лідія Василівна
Кузьменко Дмитро Миколайович
Бабіна Надія Василівна
Гундарєва Лідія Іванівна
Москальов Анатолій Михайлович
Боровенська Ганна Федорівна
Дружинін Микола Олександрович
Дружиніна Любов Олексіївна
Парфілов Микола Васильович
Гречка Ольга Марківна
Орєхова Наталія Іванівна
Курасова Лариса Василівна
Радченко Олександр Федорович

27.11.1927
12.05.1953
01.01.1941
27.04.1947
17.08.1956
25.10.1938
25.10.1949
31.12.1987
30.05.1931
24.10.1946
09.07.1949
12.04.1948
02.01.1937
28.01.1936
24.11.1927
26.08.1950

с. Новопостроєне, вул. Лісна, 6
с. Новопостроєне, пл. Миру, 18
с. Новопостроєне, вул. Шкільна, 25
с. Новопостроєне, вул. Шкільна, 31
с. Новопостроєне, вул. Лісна, 6
с. П’яткине, вул. Охтирська, 43
с. Грінченкове, вул. Вишнева, 26
с. Соборне, вул. Робітнича, 4
с. Всадки, вул. Фрунзе, 21
с. П’яткине, вул. Охтирська, 22
с. П’яткине, вул. Охтирська, 22
с. Оленинське, вул. Будильська,67
с. Оленинське, вул. Шкільна, 11
смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 14
смт Чупахівка, вул.Новоселівська, 50
смт Чупахівка, вул.Старосільська, 16

Скачко Ганна Корніївна
Шишунова Раїса Василівна
Бідоленко Олександр Вікторович
Діброва Ганна Серафимівна
Керімова Севіль Шамилівна
Чупрінов Сергій Дмитрович
Панько Олексій Якович
Рудакова Ольга Володимирівна
Щербак Марія Микитівна
Фатко Ніна Михайлівна

18.06.1937
28.05.1937
11.06.1979
27.07.1941
26.02.1950
20.04.1967
28.03.1938
15.01.1937
21.12.1928
27.06.1939

Кульомза Євгенія Василівна
Загребельна Ганна Леонтіївна
Борисенко Володимир Савелійович
Борисенко Мотрона Ігнатівна
Сидоренко Олена Василівна
Кужель Валентина Василівна
Лебедєва Світлана Йосипівна
Смілик Ганна Степанівна
Фенько Ганна Данилівна
Нагорна Ганна Іванівна
Боровенська Любов Петрівна
Борисенко Катерина Семенівна
Журавель Михайло Якович

10.10.1934
05.04.1935
25.03.1939
17.01.1946
01.09.1932
29.10.1944
13.02.1942
01.09.1930
03.05.1930
13.06.1937
15.02.1932
01.09.1939
16.09.1947

смт Чупахівка, вул. Травнева, 7
смт Чупахівка, вул. Новоселівська,48
смт Чупахівка, вул. Чкалова, 2
смт Чупахівка, вул. Мічуріна, 24
смт Чупахівка, вул. 8 березня 2, кв.2
смт Чупахівка, вул. Охтирська, 13
смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного,22
смт Чупахівка, вул. Некрасова, 12
смт Чупахівка, вул. Некрасова, 14
смт Чупахівка, вул. Покровська,70а,
кв.11
смт Чупахівка, вул. Польова, 26
смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 8
смт Чупахівка, вул. Паркова, 17
смт Чупахівка, вул. Паркова, 17
смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 5
смт Чупахівка, вул. Чкалова, 8
смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 20
смт Чупахівка, вул. Польова, 10
смт Чупахівка, пров. Шкільний, 3
смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного,25
смт Чупахівка, вул. Польова, 34
смт Чупахівка, вул. Покровська, 51
смт Чупахівка, пров. Садовий, 3

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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю комунальної
установи « Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
Керуючись Законом України «Про соціальні послуги», Наказом Міністерства
соціальної політики від 07.06.2017р. № 956 « Про затвердження державного
стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та
осіб з інвалідністю», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Положенням про
вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з
інвалідністю, Державним стандартом соціальної послуги пiдтриманого
проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.Прийняти на обслуговування до вiддiлення (групи) пiдтриманого
проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю:
1) Затовку Микиту Івановича 12.07.1984 р.н. - смт Чупахівка
2) Латку Лідію Яківну 11.04.1954 р.н. – с. Розсохувате
3) Кульомзу Євгенію Василівну 10.10.1934 р.н. - смт Чупахівка
4) Дружиніна Валентина Ігнатівна 26.05.1953 р.н.- с.П’яткине
5) Мартишко Марія Миколаївна 18.03.1942 р.н.-с.Довжик
2. Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати здійснення
обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого проживання
осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

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» № 2671-VІІІ від 17
січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 07.06.2017р. № 956
«Про затвердження державного стандарту соціальної послуги підтриманого
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, Постановою Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)», Положенням про вiддiлення (групу) підтриманого проживання осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю, Державним стандартом соціальної послуги
підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю та у зв’язку
з відсутністю на даний час методики обчислення середньомісячного сукупного
доходу громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надає соціальні
послуги відділення (група) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб
з інвалідністю, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Тимчасово (до отримання установою методики розрахунку
середньомісячного сукупного доходу громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю) дозволити обслуговування вiддiленням (групою) підтриманого
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних
коштів з 01.01.2020 р.:
Клименко Іван Олександрович
Кириченко Віктор Андрійович
Затовка Микита Іванович
Ханін Сергій Іванович
Кравченко Олександр Григорович
Латка Лідія Яківна
Кульомза Євгенія Василівна
Дружиніна Валентина Ігнатівна
Мартишко Марія Миколаївна

11.01.1935
17.04.1962
12.07.1984
17.07.1952
19.01.1952
11.04.1954
10.10.1934
26.05.1953
18.03.1942

с. Грінченкове, вул.Вишнева, 24(а)
смт Чупахівка, вул. Покровська, 143
смт Чупахівка, вул. Бережного,33
смт Чупахівка, вул. Новоселівська, 6
смт Чупахівка, вул. Слобожанська, 22
с.Розсохувате
смт Чупахівка, вул. Польова, 26
с.П’яткине
с.Довжик

2. Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати здійснення

обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого проживання
осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження
договорів оренди
Керуючись пунктом 43 частини першої статті 26, підпунктами 1, 5 пункту
«а» статті 30, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера
Чупахівської селищної ради Наталії Чуб про оренду нежитлових приміщень та
відшкодування комунальних послуг, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування
комунальних послуг між селищною радою та відділом освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради.
2. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування
комунальних послуг між селищною радою та фінансовим відділом
Чупахівської селищної ради.
3. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування
комунальних послуг між селищною радою та КП «Добробут» Чупахівської
селищної ради.
4. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування
комунальних послуг між селищною радою та КУ «Центр надання
соціальних послуг» Чупахівської селищної ради.
5. Розмір орендної плати за оренду нежитлового приміщення встановити в
розмірі одної гривні за місяць.
6. Відшкодування комунальних послуг проводити згідно фактичних витрат.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження актів безоплатної передачі дров з балансу 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 затвердження актів безоплатної
передачі дров з балансу Чупахівської
селищної
ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської
селищної ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради. ( Додається)
2. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської
селищної ради на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради. ( Додається)
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, постійну комісію з питань
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Божку Сергію Івановичу
Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50
Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1, статті 59 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 Божку Сергія
Івановича – учасника АТО, 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 комунальної власності у приватну власність Божку Сергію
Івановичу, який зареєстрований за адресою: вул. Героїв Крут б. 38 кв. 211
м. Суми, на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га для ведення
особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із
земель
сільськогосподарського призначення на території Лантратівського старостату
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Лихману Юрію Григоровичу 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 Лихмана
Юрія Григоровича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства, орієнтовною площею 1,30 га, розташовану в межах
смт. Чупахівка на території Чупахівської селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Лихману Юрію Григоровичу, який
зареєстрований за адресою: вул. Дружби, 12 смт Чупахівка, Охтирського
району Сумської області, для ведення особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,30 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Дубровському Дмитру Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства
Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50
Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Дубровського Дмитра Олександровича – учасника АТО, про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної
власності у приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Дубровському Дмитру
Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Петровського, 10, м.
Охтирка, Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), кадастровий номер
5920385400:01:001:5754, площею 1,8500 га, розташовану за межами
с.Лантратівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.
2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
3. Рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 06.09.2018р
«Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства вважати таким, що втратило чинність.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Сулизі Юрію 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 Сулиги
Юрія Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства, орієнтовною площею 1,50 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 Сулизі Юрію Миколайовичу, який
зареєстрований за адресою: вул. О. Вербицького, 7 с. Оленинське Охтирського
району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства
(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Невдачину Сергію Миколайовичу
Відповідно до статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50
Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1, статті 59 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 Невдачина Сергія
Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства, площею 1,7166 га , розташовану за межами с. Новопостроєне на
території Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
комунальної
власності,
кадастровий
номер
5920385400:01:001:5679, площею 1,7166 у приватну власність Невдачину
Сергію Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Покровська ,70
смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, для ведення особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель сільськогосподарського
призначення на території Лантратівського старостату Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Хрякову Сергію Миколайовичу 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Хрякову Сергію Миколайовичу для ведення особистого
селянського господарства, розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність
гр. Хрякову Сергію Миколайовичу 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, площею –
1,9511 га, кадастровий номер - 5920382000:01:005:5078 .
2. Передати у власність громадянину Хрякову Сергію Миколайовичу
земельну ділянку площею -1,9511 га (землі сільськогосподарського
призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля) кадастровий номер
5920382000:01:005:5078 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
3. Громадянину Хрякову Сергію Миколайовичу 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

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: с. Оленинське,
вул. Хліборобська, 20
Розглянувши заяву громадянина Жернового Миколи Петровича щодо
продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення під майном,
що належить йому на праві власності, врахувавши рішення постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, керуючись статтями 12, 116, 122, 127 та
128 Земельного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про оцінку
земель», пунктами 7 та 9 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з
розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та
комунальної власності», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:
З метою продажу громадянину Жерновому Миколі Петровичу, який
зареєстрований вул. Хліборобська, 9, с .Оленинське, Охтирського району,
Сумської області, забудованої земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, яка розташована по вул. Хліборобська, 20, с. Оленинське,
Охтирського району, Сумської області, загальною площею 0,0200 га,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0071, на якій
розташоване приміщення, яке належить гр. Жерновому М.П. на праві приватної
власності.
1.

2. Доручити селищному голові Кужелю О.В. укласти із гр. Жерновим М.П.
договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
Встановити розмір авансового внеску в сумі 6554 грн. 40 коп. ( шість тисяч
п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 40 коп.), що складає 20% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 32772 грн.00 коп (тридцять дві
тисячі сімсот сімдесят дві гривні 00 коп.).

3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на затвердження
сесії селищної ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою
Лондар Євгенію Володимировичу»
Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву
громадянина Лондар Євгенія Володимировича (додається) про внесення змін у
рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 07.12.2018р. «Про надання
дозволу на розробку документації із землеустрою Лондар Євгенію
Володимировичу», селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою
Лондар Євгенію Володимировичу», а саме: в пункті 1 замість слів
«орієнтовною площею 0,70 га» вказати «орієнтовною площею 0,76 га».
2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою
Березці Володимиру Миколайовичу»
Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву
громадянина Березки Володимира Миколайовича (додається) про внесення
змін у рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 07.12.2018р. «Про
надання дозволу на розробку документації із землеустрою Березці Володимиру
Миколайовичу», селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою
Березці Володимиру Миколайовичу», а саме: в пункті 1 замість слів
«орієнтовною площею 0,70 га» вказати «орієнтовною площею 0,77 га».
2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних ділянок
громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність»
Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву
громадянки Душенко Наталії Андріївни (додається) про внесення змін у
рішення 6 сесії 23 скликання від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі
земельних ділянок громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність»,
селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення 13 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради від 27.04.2000 р « Про затвердження площі земельних ділянок, переданих
у приватну власність», а саме :
1) в додатку до рішення під № 862 Халєєва Олександра Митрофанівна
замість слів «вул. Червоноармійська, 7» вказати «вул. Червоноармійська, 9»;
2) в додатку до рішення під № 863 Душенко Наталія Андріївна замість слів
«вул. Червоноармійська, 9» вказати «вул. Червоноармійська, 7».
2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв)
Керуючись статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Заслухавши
інформацію начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної
діяльності, земельних відносин та екології Тетяни Гончар про необхідність
розробки технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) невитребуваних
земельних часток (паїв), врахувавши рішення постійної комісії з питань
будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних
земельних часток (паїв) відповідно до додатку 1.
2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних
земельних часток (паїв) подати на затвердження сесії селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження Програми соціального
захисту населення Чупахівської селищної
ОТГ на 2020 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів,
одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини,
забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих
воїнів АТО., заслухавши інформацію начальника Відділу «Центр надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму соціального захисту населення Чупахівської
селищної ОТГ на 2020 рік (додаток)
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про внесення змін до структури відділу
«Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради
Керуючись Законами України «Про адміністративні послуги», «Про
соціальні послуги», «Про соціальний захист» Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника Відділу «Центр
надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради, з метою
забезпечення інтегрованого підходу до виявлення потреб жителів
територіальної громади та організації для них надання комплексних
адміністративних і соціальних послуг та соціального захисту, заслухавши
інформацію начальника Відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради Л.Кузьменко, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до структури Відділу «Центр надання адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради:
1.1. Надати Відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради статусу юридичної особи
1.2.Повна назва Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради
1.3.Скорочена назва Відділ «ЦНАП» Чупахівської селищної ради
1.4.Юридична адреса: 42722, Сумська область, Охтирський район,
селище міського типу Чупахівка, вулиця Воздвиженська, будинок 53
2. Затвердити структуру відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради (додаток 1)
3. Затвердити положення про відділ «Центр надання адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради (додаток 2)
4. Затвердити Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради (додаток 3)

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

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в
Відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної
ради
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про адміністративні послуги», Концепцією створення та розвитку Центру
надання адміністративних послуг Чупахівської селищної ради на 2019-2020
роки, з метою покращення якості надання адміністративних послуг, заслухавши
інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради Л. Кузьменко
Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.

Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються в Відділі
«Центр надання адміністративних та соціальних послуг» Чупахівської
селищної ради (додаток)

2. Секретарю Чупахівської селищної ради М.Маслюку забезпечити
оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті селищної ради та
дотримання переліку в роботі Центру.
3. Начальнику Відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради Л.Кузьменко
забезпечити дотримання
переліку адміністративних послуг в роботі Відділу.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020

смт Чупахівка

Про соціальний захист та
соціальне забезпечення
мешканців Чупахівської
селищної ОТГ
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про
адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про соціальний захист»,
з метою створення належних умов для забезпечення соціального добробуту
жителів Чупахівської селищної ОТГ, в тому числі організації для них
комплексних адміністративних і соціальних послуг та соціального захисту
шляхом впровадження інтегрованої системи соціального захисту,заслухавши
інформацію начальника Відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради Л.Кузьменко, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити модель надання адміністративних та соціальних послуг і
соціального захисту за принципом «Єдиного вікна» через Відділ «Центр
надання адміністративних послуг»
2. Створити фронт-офіс з питань соціального захисту населення в
Чупахівській селищній раді з організацією прийому мешканців в ЦНАП
3. Забезпечити інтегрований підхід до виявлення потреб жителів
Чупахівської ОТГ та організації для них комплексних адміністративних і
соціальних послуг і соціального захисту через Відділ «Центр надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОЄКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання
Двадцять четверта сесія
РІШЕННЯ
28.01.2020
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Про надання додаткових пільг
окремим категорія громадян
на території Чупахівської
селищної ради в 2020році
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус
ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів внутрішніх
справ та їх соціальний захист» з урахуванням положень постанови Кабінету
Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про затвердження порядку надання
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного
сукупного доходу сім`ї», Указу Президента України від 10.11.2006 №945 «Про
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», з
метою підтримки матеріального становища вищезгаданих категорій громадян,
заслухавши інформацію начальника Відділу «Центр надання адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради Л.Кузьменко, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати додаткову 50% знижку плати за користування житловокомунальними послугами або твердим паливом у межах норми споживання:
- сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків
військової служби в ході проведення антитерористичної операції;
- сім’ям загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан.
2. Встановити 50% пільг на житлово-комунальні послуги, пільг на придбання
твердого палива готівкою та доступу до мережі Інтернет найбільш соціально
вразливим категоріям осіб з інвалідністю, які проживають на території громади
та які не мають інших пільгових статусів та не користуються пільгами
(знижками) за рахунок інших джерел, а саме : особи з інвалідністю 1 групи по
зору

3. Для забезпечення твердим паливом (дровами) пільгової категорії осіб, які
виконують (виконували ) службові обов’язки у зоні антитерористичної операції,
а під час виконання ними зазначених обов’язків - їх сім’ї та членів сімей осіб,
які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок травми, поранення, контузії,
каліцтва, захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції,
згідно з обласною програмою компенсації витрат постачальнику за поставку
дров, виділити додаткові кошти (до фінансування) для забезпечення дровами
учасників АТО згідно нормативів з урахуванням вартості дров та їх доставки за
рахунок субвенції з обласного бюджету.
4. Надати одноразову матеріальну допомогу :
- інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС до
Дня укриття саркофагом ЧАЕС ( 14 грудня ) в розмірі 200 грн
- інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС до Дня
ліквідації аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн
- сім`ям, які втратили членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації
аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн.
5. Виплачувати щомісячну стипендію інвалідам та учасникам бойових дій
Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років, в розмірі 100
гривень.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку а
інвестицій.

Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ
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Про надання матеріальної
допомоги Барздовій
Тетяні Яківні
Розглянувши заяву громадянки Барздової Тетяни Яківни, з доданими
матеріалами, щодо надання матеріальної допомоги, враховуючи непередбачені
обставини, які завдали потерпілій значних матеріальних збитків, керуючись
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу на часткове відшкодування матеріальних
збитків завданих в наслідок пожежі Барздовій Тетяні Яківні в розмірі
___________
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку а
інвестицій.
Селищний голова

Олександр КУЖЕЛЬ

