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ПРОТОКОЛ

                                             Сьомої сесії селищної ради
сьомого скликання

від 23.05.2018                                                                                 смт Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 12 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 сьомої сесії:

1. Про затвердження Програми  розвитку комунального підприємства
«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки.
Доповідає : Бондаренко В.А.- начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної
ради
2. Про  затвердження  Програми   фінансової  підтримки комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2018 рік.
Доповідає : Бондаренко В.А.- начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної
ради
3. Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення опорного закладу
загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
4. Про затвердження Положення про комісію з відзнак для дітей та молоді,
фахівців  галузі  освіти,  спорту  та  культури  при  виконавчому  комітеті
селищної ради
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
5.  Про затвердження  Положення  про  стипендію  селищного  голови  для
обдарованих і талановитих дітей та молоді, перспективних спортсменів
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
6. Про затвердження Положення про адресну підтримку для обдарованих і
талановитих дітей та молоді
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
7. Про затвердження Положення про премію селищного голови « За вагомі
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
8.  Про безоплатну передачу шкільного автобуса з власності Чупахівської



селищної  ради  у  власність  відділу   освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради
Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
9.  Про  створення  служби  «Соціальне  таксі»  для  перевезення  осіб  з
інвалідністю та дітей з інвалідністю які мають порушення опорно-рухового
аппарату
Доповідає : Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради»
10.  Про  обслуговування  осіб  похилого  віку  та  осіб  з  інвалідністю
Олешнянської та Довжичанської сільських рад та участь у співфінансування
Доповідає : Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
11. Про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих
органів Чупахівської селищної ради
Доповідає : Чуб П.А.- начальник відділу організаційно-кадрової роботи та
зв’язків з громадcкістю
12. Про затвердження звіту про виконання селищного бюджету за I квартал
2018 року
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
13. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу  
14. Про прийняття субвенції з державного бюджету
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
15. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
16. Про внесення змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на
2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
17. Про внесення змін до рішення 5 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 28.02.2018 року «Про передачу субвенції на вторинну
медичну допомогу»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
18. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
19. Про внесення змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на
2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
20. Про внесення змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на
2018 рік»



Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
21. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
22. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
23.  Про внесення змін до рішення 2 сесії  сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу     
25. Про розгляд  депутатського звернення
Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
26. Про розгляд  депутатського звернення
Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
27. Про розгляд  депутатського звернення
Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
28. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.Бандрабур  Ганні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства в с.Лантратівка
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
29. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.Розінько Світлані Федорівні для ведення особистого
селянського господарства в с.Лантратівка
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
30. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.Литвиненко Вікторії Іванівні  для ведення особистого
селянського господарства в с.Лантратівка
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
31.  Про  створення  депутатської  групи  ВО  «Батьківщина»  в  Чупахівській
селищній раді
Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
32. Різне.

Доповідає: Чуб Н.В. – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради

   Депутати  одноголосно  прийняли  запропонований  порядок  денний  та
регламент сьомої сесії селищної ради сьомого скликання.



СЛУХАЛИ:  Бондаренко  В.А.-  начальника  відділу  ЖКГ  Чупахівської
селищної  ради  про  затвердження  «  Програми   розвитку  комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Бондаренко В.А.- начальника відділу ЖКГ Чупахівської
селищної  ради  про  затвердження  Програми   фінансової  підтримки
комунального підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2018
рік
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  умов  проведення  конкурсу  з  визначення  опорного  закладу
загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження Положення про комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців
галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.-  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про  затвердження  Положення  про  стипендію  селищного  голови  для
обдарованих і талановитих дітей та молоді, перспективних спортсменів
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.-  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про затвердження  положення про адресну підтримку для обдарованих і
талановитих дітей та молоді



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.-  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про затвердження Положення про премію селищного голови «За вагомі
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
безоплатну передачу шкільного автобуса з власності Чупахівської селищної
ради у власність відділу  освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних  послуг  Чупахівської   селищної  ради»   про  створення  служби
«Соціальне таксі» для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
які мають порушення опорно-рухового аппарату
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради»  про обслуговування осіб
похилого  віку  та  осіб  з  інвалідністю  Олешнянської  та  Довжичанської
сільських рад та участь у співфінансування
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника відділу організаційно-кадрової роботи та
зв’язків з громадкістю про внесення змін до структури і чисельності апарату
та виконавчих органів Чупахівської селищної ради



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко  А.І.-  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження звіту про виконання селищного бюджету за I квартал 2018 року
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
субвенції з державного бюджету
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0



СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 5 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
28.02.2018 року «Про передачу субвенції на вторинну медичну допомогу»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
26.04.2018 року «Про зміни до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»



ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  -  секретаря  селищної  ради   про  розгляд
депутатського звернення 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретаря  селищної  ради   про  розгляд
депутатського звернення 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретаря  селищної  ради   про  розгляд
депутатського звернення 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-спеціаліста-землевпорядника Чупахівської селищної
ради  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.Бандрабур  Ганні  Олександрівні  для  ведення
особистого селянського господарства в с.Лантратівка
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-спеціаліста-землевпорядника Чупахівської селищної
ради  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної



ділянки у власність гр.Розінько Світлані Федорівні для ведення особистого
селянського господарства в с.Лантратівка
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-спеціаліста-землевпорядника Чупахівської селищної
ради  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.Литвиненко Вікторії Іванівні  для ведення особистого
селянського господарства в с.Лантратівка
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  -  секретаря  селищної  ради   про  створення
депутатської групи ВО «Батьківщина» в Чупахівській селищній раді
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА - 12
Проти-1
Утримались – 0

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                      смт Чупахівка   
 

Про затвердження « Програми 
розвитку Комунального 
підприємства «Добробут» 
Чупахівської селищної ради на 
2018-2020 роки»

           

     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, Закону
України «Про благоустрій населених пунктів», заслухавши Бондаренко В.А.
начальника  відділу  ЖКГ  Чупахівської  селищної  ради  про  необхідність
затвердження « Програми розвитку комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки» селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  «  Програму  розвитку  комунального  підприємства
«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2018-2020 роки». ( додається)

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

Селищний голова                                         О.В. Кужель



Програма
розвитку комунального

підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради

на 2018-2020 роки

смт Чупахівка 2018 рік



РОЗДІЛ І

Загальні положення
Програма  розвитку  комунального  господарства  «Добробут»

Чупахівської  селищної  ради  на  2018-2020 роки  (далі  Программа)
розроблена  з  метою,  забезпечення  надійності  роботи  систем
життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення,
зниження  витрат  на  виробництво  комунальних  послуг,  досягнення
оптимального  співвідношення  вартості  послуг  до  доходів  населення,
створення  належних  умов  функціонування,  підвищення  ролі  та
відповідальності структурних підрозділів системи житлово-коумнального
господарства  селищна,  сіл,  як  єдиного  цілісного  комплексу  з  надання
комунальних послуг населенню, підприємствам та організаціям селища,
сіл. Виконання Програми передбачає:
- створення  конкурентного  середовища  і  формування  ринку  житлово-
комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
- забезпечення  ефективної  інвестиційної  політики  в  галузі  житлово–
комунального господарства;
- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання
та використання ресурсів;
- прозорість  у  прийнятті  рішень  щодо  реформування  житлово-
комунального  господарства,  розвитку  комунальних  послуг  та
встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих
заходів;
- доступність  житлово-комунальних  послуг  для  громадян  з  низьким
рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

РОЗДІЛ II
Сучасний стан житлово-комунального господарства

    Житлово-комунальне  господарство,  як  основа  соціальної  сфери  життя
людини,  є  однією  з  найменш  сучасно  оснащених  галузей  народного
господарства.  Кризові  явища  в  суспільстві  та  залишковий  принцип
фінансування  галузі  призвели  до  подальшого  суттєвого  загострення  її
проблем.  Ситуація  в  житлово-комунальному  господарстві  продовжує
ускладнюватися,  відсутні  позитивні  зміни  у  становленні  ринкових  засад
господарювання,  розвитку  конкуренції.  Нестача  власних  та  бюджетних
фінансових  ресурсів,  відсутність  дієвого  механізму  залучення
позабюджетних  коштів  не  сприяють  вирішенню  завдань  з  технічного
переоснащення  житлово-комунального  підприємства  та  розвитку
комунальної інфраструктури.

2.1. Житлове господарство
   Житловий  фонд  на  території  Чупахівської  селищної  об'єднаної
територіальної громади складає ______будинків загальною площею__________
тис.кв.  м.,  з  них  частка  комунального  житлового  фонду  становить  
      ____будинків загальною площею______тис. кв. м.



2.2. Водопровідно-каналізаційне господарство
   Проводиться  водопостачання  територій  сіл,  які  увійшли  до  селищної
об'єднаної територіальної громади. Внаслідок цього виникла гостра потреба
в:
- забезпеченні населення високоякісною питною водою;
- проведенні планових ремонтів мереж та насосних станцій;
- улаштуванні неметалевих люків на оглядових колодязях;
-  проведенні  заходів  з  профілактичного  чищення  та  промивання
каналізаційних мереж під тиском;
- веденні обліку і забезпеченні ощадливого споживання води;
- використанні  новітніх  технологій  при  реконструкціях  водопровідно-
каналізаційного господарства.

2.3. Комунальне господарство та благоустрій
Благоустрій  селища,  сіл  покладено  на  комунальне  підприємство

«Добробут».
У комунальній власності селищної громади перебуває______км доріг, ___ км.
мереж  зовнішнього  освітлення,  спортивні  майданчики  та  інші  об'єкти
благоустрою.
   Розширення  мережі  зливової  каналізації  за  рахунок  будівництва
додаткових колекторів забезпечує захист житлового фонду від підтоплення.
   Не до кінця вирішене питання модернізації обладнання існуючої мережі
зовнішнього  освітлення,  перехід  до  сучасних  енергоощадних  технологій.
Несанкціоноване  розміщення  твердих  побутових  відходів  є  суттєвим
чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси і здоров'я
людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж
автомобільних  доріг  та  залізничних  колій,  в  лісонасадженнях  та  поблизу
водоймищ,  в  зоні  житлової  забудови  є  одним  із  потенційних  джерел
забруднення довкілля і підлягають терміновій утилізації.  Видалення дерев,
що досягли вікової межі, аварійних та фаутних дерев а також відновлення
зелених  насаджень  не  носить  системного  характеру.  Існує  потреба  у
влаштуванні  парків,  скверів,  розширенні  зелених  зон  та  місць  для
відпочинку громадян.
  Окремої уваги потребує стан під’їзних шляхів до кладовищ. 

РОЗДІЛ III
Мета Програми

   1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики
розвитку  житлово-комунального  господарства,  здійснення  заходів  щодо
підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення
сталого  розвитку  для  задоволення  потреб  населення  і  господарського
комплексу  в  житлово-комунальних  послугах  відповідно  до  встановлених
нормативів і національних стандартів.
Розвиток  житлово-комунального  господарства  передбачає  широке
роз'яснення процесу і результатів реформ.



   Для досягнення мети реформування необхідно вирішити питання щодо:
- узгодження  економічних  інтересів  держави,  територіальної  громади  та
суб'єктів господарювання;
- забезпечення можливості розв'язання мешканцями громади житлових
проблем;
- створення  умов  для  надійного  і  безпечного  надання  житлово-
комунальних  послуг  за  доступними  цінами,  які  стимулюють
енергозбереження;

- запровадження  інноваційної  моделі  розвитку  житлово-комунального
господарства;
- підвищення ефективності  використання енергоносіїв  та інших ресурсів,
підвищення енергоефективності  будинків,  створення стимулів та умов для
переходу  на  раціональне  використання  та  економне  витрачання
енергоресурсів;
- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань
розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;
- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.
- захисту  прав  споживачів,  підвищення  рівня  забезпеченості  населення
житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за
доступними цінами;
- створення, на основі ринкових перетворень, умов для розвитку, оновлення
та  ефективного  функціонування  всіх  об'єктів  житлово-комунального
господарства, підприємств і організацій різних форм власності;
- забезпечення  права  власників  житла  обирати  виконавця  послуг  з
обслуговування житлових будинків та впливу на якість його утримання.

    2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:
- утримання будинків, споруд і прибудинкових територій;
- надання послуг з централізованого водопостачання та водовід ведення;
- ремонту будинків, споруд та інженерних мереж;
- благоустрою населених пунктів;
- підвищення енергоефективності будинків та споруд

РОЗДІЛ IV
Основні завдання Програми та засоби необхідні для їх виконання

Основними завданнями Програми є :
-  розвиток  та  запровадження  підприємств  житлово-комунального
господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між
суб'єктами господарювання у цій сфері;
- забезпечення  беззбиткового  функціонування  житлово-комунального
господарства  при  прозорій  економічно  обґрунтованій  системі  визначення
рівня тарифів на житлово-комунальні послуги;
- підвищення  ефективності  використання  енергетичних  та  матеріальних
ресурсів;



-  створення  розвинутого  конкурентного  середовища  на  ринку
обслуговування житла;
- реалізація  існуючих  та  розробка  нових  проектів  з  комплексного
благоустрою територій населених пунктів;
- запровадження  енергозберігаючих  технологій  і  засобів  управління
зовнішнім освітленням селища;
- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження,
утворення  фондів  енергозбереження,  створення  спостережних  рад  з
енергозбереження;
- реконструкція  зелених  насаджень,  розроблення  довгострокового  плану
озеленення населених пунктів
- будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі;
- поліпшення ритуального обслуговування населення;
- залучення  громадськості  до  процесів  формування  житлової  політики  та
реформування житлово-комунального господарства.
- стимулювання  інвестиційного  процесу  та  ефективного  використання
енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;
- створення  системи  поводження  з  побутовими  відходами,  сортування  та
утилізації вторинних ресурсів, розробка схеми санітарної очистки території
селищної ради;
-  пріоритетність  інноваційного  розвитку  систем  життєзабезпечення
населених пунктів.
 

РОЗДІЛ V
Базові принципи досягнення стратегічних цілей

     5.1.  Удосконалення  системи  управління  житлово-комунальним
господарством.
    Система  управління  повинна  об'єднати  зусилля  селищної  ради  та
підприємств  житлово-комунального  господарства  всіх  форм власності  для
реформування  та  ефективного  функціонування  галузі  в  умовах  ринкової
економіки.
     Першочерговими  заходами  реформування  галузі  є  завершення
розроблення  ефективної  сучасної  системи  управління,  впорядкування
відносин власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг.
Ключовою  проблемою  цього  етапу  реформування  житлово-комунального
господарства  є  запровадження  системи  договірних  відносин,  зумовлених
появою у цій сфері господарюючих суб'єктів різних організаційно-правових
форм.
Ефективне  управління  діяльністю  житлово-комунального  господарства
потребує розроблення виробничої та інвестиційної програм, формування та
встановлення  тарифів  як  засобу  фінансового  забезпечення  цих  програм;
запровадження  моніторингу  діяльності  підприємств,  що  дасть  можливість
селищній  раді  реалізувати  свої  повноваження  із  забезпечення  населення
якісними житлово-комунальними послугами.



5.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства,
розвиток конкурентного середовища.

   Головною метою демонополізації житлово-комунальної галузі є зниження
негативних наслідків монополізації економіки, які полягають у встановленні
монопольно високих цін і тарифів, нав'язуванні умов договорів, не вигідних
замовникам.
   Процес  демонополізації,  в  першу  чергу,  стосується  житлового
господарства.  Залучення  населення  до  самоуправління  та  утримання
житлових будинків  дозволить самим мешканцям здійснювати  контроль за
станом технічного обслуговування та ремонту житла, що значно підвищить
якість наданих послуг.
   Розвиток конкурентного середовища в житловому господарстві залежить
від нових структур, які будуть замовниками житлових послуг, візьмуть на
себе функції управління житлом, а також від нових приватних структур, для
яких  бізнес  в  сфері  утримання  та  експлуатації  житлового  фонду  буде
привабливим в економічному плані.
    З  метою  поглиблення  демонополізації  житлово-комунального
господарства, створення умов для здорової конкуренції передбачається:
- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які будуть
замовниками житлово-комунальних послуг;
- передача  в  управління  житлових  будинків  суб'єктам  підприємниць
діяльності на конкурсних засадах;
- реорганізація діючого житлово-комунального підприємства, перетворення
його на рівноправного партнера на ринку послуг; створення альтернативних
підприємств;
- організації  конкурсів  на  виконання  спеціалізованих  робіт
(внутрішньобудинкових  мереж,  димовентканалів,  димоходів,  вивезення
сміття та інші);
-  організації системи розрахунків за використані ресурси і спожиті послуги
на  основі  договорів  (угод),  а  також застосування  економічних  санкцій  за
порушення договірних зобов'язань.

5.3. Впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у
житлово-комунальній сфері.

       Основними  функціями  селищної  ради  як  представника  власника
житлового фонду є:
- дотримання  нормативно-технічних  вимог  з  утримання  та  використання
житла і об'єктів комунальної інфраструктури;
- забезпечення необхідного фінансування для утримання житлового фонду,
об'єктів тепло-водопостачання, водовідведення та благоустрою;
- укладення  договорів  з  відповідними  організаціями  (компаніями)  із
управління комунальним житловим фондом на конкурсних засадах;



- забезпечення  систематичного  контролю  за  реалізацією  договорів  на
виконання  робіт  щодо  збереження  житлового  фонду  і  інженерних  мереж
параметрами, обсягами та якістю житлово-комунальних послуг;
- сприяння створенню об'єднань (асоціацій) співвласників багатоквартирних
будинків.
     Розмежування форм власності в житловому господарстві, зміна функцій
сприятимуть формуванню двох рівнів конкурентних відносин: конкуренції у
сфері  управління  нерухомістю  за  отримання  від  власника  замовлення  на
управління житловим фондом і конкуренції підрядних організацій усіх форм
власності  за  отримання  замовлення  на  обслуговування  житла.  Об'єднання
співвласників багатоквартирних будинків повинні стати основною формою
організації утримання та експлуатації житлових будинків і  прибудинкових
територій, підвищення рівня їх благоустрою та умов проживання.

5.4. Удосконалення фінансово-кредитного механізму роботи житлово-
комунального господарства, здійснення ефективної тарифної політики.

   Вироблення  гнучкої  та  ефективної  тарифної  політики  у  житлово-
комунальній сфері на сучасному етапі реформування житлово-комунального
господарства повинно ґрунтуватися на таких основних принципах:
- розрахунку тарифів на комунальні послуги, що підлягають регулюванню,
для забезпечення повного відшкодування операційних та капітальних витрат;
- розроблення  та  запровадження  механізму  відшкодування  із  бюджету
різниці між їх фактичною вартістю та затвердженим розміром тарифу;
- залученням громадськості до процесу встановлення тарифів;
- реструктуризація дебіторської та кредиторської заборгованості за житлово-
комунальні послуги;
- застосування  санкцій  проти  неплатників  та  посилення  матеріальної
відповідальності  сторін  за  невиконання  або  несвоєчасне  виконання  своїх
договірних зобов'язань;
- перехід від оплати комунальних послуг за нормами споживання до оплати
за обсягами їх фактичного споживання;
- проведення громадських слухань, інформаційно-роз'яснювальних кампаній
у засобах масової інформації та спеціальних кампаній для дітей шкільного
віку з метою підвищення рівня усвідомлення всіма зацікавленими сторонами
і споживачами необхідності впровадження тарифів, які забезпечують повне
відшкодування вартості послуг.

РОЗДІЛ VI
Фінансово-економічне забезпечення Програми

     Розв'язання  проблеми  забезпечення  фінансової  стабілізації  житлово-
комунального комплексу є головною передумовою формування економічних
взаємовідносин у цій галузі.

         Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів:
1)Державного бюджету;



2)  коштів обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого
бюджету;

3) місцевого бюджету;
4) інших джерел, не заборонених законодавством. 

   З  метою  забезпечення  беззбиткового  функціонування  житлово-
комунального господарства потрібно здійснити наступні заходи:
- реструктуризацію  та  ліквідацію  заборгованості  у  сфері  житлово-
комунального господарства відповідно до чинного законодавства;
- забезпечити  стабільне  і  достатнє  поточне  фінансування  виробництва
житлово-комунальних послуг.
- проводити  суцільну  інвентаризацію  заборгованості  за  видами  житлово-
комунальних послуг у розрізі кожного особового рахунка споживача;
- визначати  реальність  заборгованості  відповідно  до  норм  цивільного
законодавства (терміни виникнення, зміни у складі сімей тощо);
- застосовувати  в  межах,  визначених  чинним  законодавством,  заходи
примусового стягнення заборгованості з громадян;
- забезпечувати прозорість розгляду та затвердження тарифів на житлово-
комунальні  послуги  за  участю  громадських  організацій,  проводити
роз'яснювальну  роботу  серед  населення  щодо  необхідності  своєчасної
оплати житлово-комунальних послуг;
- проводити переоблік (уточнення) громадян та членів їх сімей, які мають
право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг;
Кошти ,передбачені  цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню
на  прогнозний  індекс  інфляції  під  час  формування  проекту  місцевого
бюджету.

РОЗДІЛ VII
Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом.
2. Щорічно виконавчий комітет  селищної  ради звітує про стан виконання
Програми та запланованих щорічних заходів щодо реалізації її положень на
сесії селищної ради.
3.  Контроль  за  використанням  бюджетних  коштів,  спрямованих  на
забезпечення  виконання  Програми,  здійснюється  у  встановленому
законодавством порядку. 

РОЗДІЛ VIII
Очікувані результати

    Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій
селищної ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на
створення  дієвої  системи  управління  та  сприятливого  середовища  для
формування  ефективного  власника  і  розвитку  конкуренції.  Виконання
Програми дасть можливість:



- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку,
насамперед у сфері житлово-комунального господарства;
- зробити доступними послуги для населення за умови їх своєчасної оплати;
- створити  сприятливі  умови  для  накопичення  інвестиційних  ресурсів  з
метою  технічного  переоснащення  житлово-комунального  господарства  та
розвитку комунальної інфраструктури;
- створити  сприятливі  умови  для  залучення  позабюджетних  коштів  у
розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;
- провести  комплексну  модернізацію  і  технічне  переоснащення  об'єктів
житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання
і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;
- забезпечити  надання  населенню  житлово-комунальних  послуг  належної
якості відповідно до вимог національних стандартів;
- забезпечити  прозорість  у  формуванні  тарифної  та  цінової  політики  на
житлово-комунальні послуги;
- забезпечити  обґрунтованість  і  прозорість  умов  реалізації  дотаційної
політики держави стосовно малозабезпечених верств населення;
- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань
своїх прав та обов'язків;
- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у
рамках реформи житлово-комунального господарства.
  Виконання  Програми  здійснюються  підприємствами  житлово-
комунального господарства з селищною радою. Для виконання даних заходів
планується залучити кошти обласного та державного бюджету, отриманих у
вигляді різних субвенцій.

Секретар селищної ради                               М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                      смт Чупахівка   

Про затвердження Програми фінансової
підтримки комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівської селищної ради
на 2018 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 2018 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                                        О.В.Кужель



ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО

ПІДПРИЄМСТВА «ДОБРОБУТ»
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2018 рік

2018 рік



ПАСПОРТ

фінансової підтримки комунальниого підприємства «Добробут»

Чупахівської селищної ради

на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Селищна рада

2. Розробник програми Селищна рада
3. Відповідальний виконавець Селищна рада
4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Добробут»
5. Терміни реалізації програми 2018 рік
6. Кошти задіяні на виконання 

Програми
 інші джерела

6. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього: у 
тому числі коштів селищного
 бюджету

    1.619,4 тис.грн

1.Загальні положення.

Програма  фінансової  підтримки  комунального  підприємства
«Добробут»  Чупахівської  селищної  ради  на  2018 рік  (надалі  Програма)
розроблена на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно
до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для  забезпечення  виконання  статутних  завдань  комунальні
підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке
сприятиме  стабілізації  їх  фінансово-господарської  діяльності,  покращенню
стану  розрахунків,  більш  ефективному  використанню  майна  селищної
комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази,
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Діючі  тарифи  на  послуги  КП «Добробут»  (далі  –  Підприємство)  не
повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються
обсяги  наданих  послуг  в  натуральних  показниках,  що  надаються
комунальним підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на
оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків,  тощо, що
призводить  до  збиткової  діяльності  та  неспроможності  своєчасно  та  в
повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за
нарахованими  податковими  зобов’язаннями  (єдиний  соціальний  внесок,
податок з доходів фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті
енергоносії,  інших  складових  витрат  Підприємства  призводить  до
нарахування  йому  значних  штрафних  санкцій  та  пені  і,  відповідно,  до
збільшення збитків підприємства.



Вищенаведені чинники привели до зменшення у Підприємства власних
обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведен -
ня, забезпечення благоустрою селищної ради (на погашення заборгованості з
виплат  заробітної  плати,  платежів  до  бюджету,  придбання  матеріалів  для
виконання  робіт  по  утриманню  та  оновленню  інженерних  мереж,  по
підготовці  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період,  придбання  необхідних
технічних  засобів,  оновлення  матеріальної  бази  підприємства  за  рахунок
капітальних вкладень та інші).

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги
вкрай  негативно  вплине  на  соціальний  стан  громади  селища,  враховуючи
фінансову  ситуацію,  в  якій  знаходиться  комунальне  підприємство  та
необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам,
функціональних  призначень,  виникає  гостра  потреба  у  надані  фінансової
підтримки  з  селищного  бюджету  комунальному  підприємству  «Добробут»
для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

2. Мета  та  завдання  Програми
Метою  Програми  є  забезпечення  стабільної  роботи  комунального

підприємства  «Добробут» Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  його
функціонального призначення щодо надання мешканцям селища належних
послуг.

Кошти  спрямовуються:
- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;
- на покращення якості послуг;
- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
- на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;
- на придбання  матеріалів,  запасних  частин,  оплату робіт,  послуг  для
стабільної  роботи  підприємства  та  підготовки  його  до  роботи  в  осінньо-
зимовий період, тощо;
- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
-  на  видатки  щодо  зменшення  енерговитрат  за  рахунок:  встановлення
енергозберігаючого обладнання,  придбання  та  повірки  приладів  обліку,
зокрема і побудинкових.

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.
Надання  фінансової  підтримки  комунальному  підприємству  буде

здійснюватись двома напрямками:
1) надання поточних трансфертів підприємству (установі,  організації)

за рахунок загального фонду селищного бюджету;
2)  надання капітальних  трансфертів  підприємству  (установі,

організації) за рахунок спеціального фонду селищного бюджету.
4.Основні завдання Програми.

4.1.Програмою  визначено  такі  основні  завдання  на  виконання  яких
буде надаватися фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного
бюджету:



-  на придбання  матеріалів,  запасних  частин,  оплату робіт,  послуг  для
стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий
період;
-     на придбання  матеріалів  для  забезпечення  надійності  та  безпечності
експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо);
-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради;
-    на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;
-    на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;
-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна;
-    на придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу,  тощо;
-    на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

4.2. За  рахунок  спеціального  фонду  селищного  бюджету  буде
надаватись фінансова допомога на виконання таких завдань:
-   зміцнення  матеріальної  бази  підприємства  (передача  техніки,  придбаної
селищною радою за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури
на баланс КП «Добробут», на праві господарського відання);
-  передача основних засобів та малоцінного інвентаря КП «Добробут» на
праві господарського відання;
-    придбання техніки;
-   придбання  основних засобів  для  проведення  невідкладних  та  аварійних
робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
-   придбання  дороговартісних  матеріалів,  запчастин  для  забезпечення
господарських потреб підприємств;
-    виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт,
реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних мереж, адмініст-
ративних будівель підприємств та їх проведення;
-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;
-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її
виконанням

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Чупахів-
ської селищної ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку
необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться
рішенням селищної ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює
відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів
– виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії.

6.Фінансова забезпеченість Програми
         Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження
бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на
відповідний  рік  (рішенням  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на
відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету.



Розпорядником  коштів  на  виконання  Програми  є Чупахівська
селищна рада.

Обсяги  фінансування  Програми додаються  (Додаток  № 1),  протягом
року сума може бути скоригована.

7.Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-  стабільну  роботу  комунального  підприємства  відповідно  до  його
функціональних  призначень  щодо  надання  послуг  мешканцям селищної
ради відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;
- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення
матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;
-  зменшення  енерговитрат  за  рахунок  встановлення  енергозберігаючого
обладнання; покращення якості послуг.                                 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк



 
  Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Обсяг фінансування

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради на 2018 рік

№ 
з/п

Напрямки фінансової підтримки 
комунальних підприємств

Всього тис.грн 2018 рік
тис.грн

1. Фінансова допомога на поточні 
видатки підприємств

200,0 200,0

2. Фінансова допомога на 
капітальні видатки підприємств

1240,70 1240,70

3. Поповнення статутного фонду 178,7 178,7
  Разом 1 619,4 1 619,4

                                                     

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк



   Додаток 2

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки
комунального підприємства  « Добробут» Чупахівської селищної  ради на

2018 рік

№
з\п

Перелік заходів 
програми

Строк 
виконан
ня 
заходу

Виконавці Джерела 
фінансува
ння

Орієнтовані обсяги 
фінансування 
(вартість), тис.грн., 
у т.ч.

Очікуваний 
результат

Всього 2018
1 Надання 

фінансової 
підтримки 
комунальному 
підприємству в 
т.ч.

2018 
рік

КП 
«Добробут», 
Селищна 
рада

1.619,4 1.619,4 Створення умов 
для стабільної і 
беззбиткової 
роботи кому-
нальних під-
приємств при 
здійсне-нні своєї 
господарської 
діяльності

1.1. Придбання 
лічильників, труб

2018 КП 
«Добробут»

інші 
джерела

10,0 10,0

1.2. Придбання 
матеріалів для 
поточного 
ремонту доріг

2018 КП 
«Добробут», 
Селищна рада

інші 
джерела
Селищна 
рада

40,0 40,0

1.3. Придбання 
спецодягу

2018 КП 
«Добробут»

інші 
джерела

2,0 2,0

1.4. Оплата за 
спожиті 
енергоносії

2018 КП 
«Добробут»

інші 
джерела

5,0 5,0

1.5. Поповнення 
статутного фонду

2018 КП 
«Добробут»

Селищна 
рада

178,7 178,7

1.6 Придбання  
інструменту

2018 КП 
«Добробут»

інші 
джерела

15,0 15,0

1.7 Придбання 
паливно –
мастильних 
матеріалів

2018 КП 
«Добробут»

інші 
джерела

53,0 53,0

1.8. Придбання 
контейнерів для 
роздільного 
збору сміття

2018 КП
«Добробут»

інші 
джерела

25,0 25,0

1.9 Передача 
техніки на 
праві 
господарського
відома

2018 Селищна 
рада

інші 
джерела

1240,70 1240,70

1.10 Передача 
інших 
матеріальних 
цінностей

2018 Селищна 
рада

інші 
джерела

50,0 50,0



Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк

Порядок



виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі
фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»

Чупахівської селищної ради

            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з
селищного  бюджету  у  вигляді  фінансової  підтримки  комунального
підприємства «Добробут»   Чупахівської селищної ради у рамках Програми
фінансової  підтримки комунального  підприємства  «Добробут»Чупахівської
селищної ради на 2018 рік.
           2.  Фінансова  підтримка  комунальному  підприємству  надається  на
підставі  статей 71,  91 Бюджетного кодексу України,  статей 60,  64 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  143  Конституції
України.

   3.  Фінансова  підтримка  надається  комунальному  підприємству  на
безповоротній основі  для забезпечення  належної  реалізації  його статутних
завдань,  посилення  фінансово-бюджетної  дисципліни,  вжиття  заходів  для
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню
з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і
сприяння  поліпшенню  фінансово-господарської  діяльності  зазначених
підприємств відповідно до затвердженої селищною радою програми.
            4.  Фінансова  підтримка  комунального підприємства  здійснюється
засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених
рішенням про селищний бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний 
трансферти  комунальному  підприємству  «Добробут»,  яке  включене  до
мережі  головного  розпорядника  коштів селищного бюджету  як  одержувач
бюджетних  коштів,  та  використовується  відповідно  до  погодженого  в
установленому порядку плану використання бюджетних коштів.   Реєстрація
бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється
органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.
            Фінансова  підтримка  із  спеціального  фонду  селищного  бюджету
(бюджету  розвитку)  використовується  шляхом  зарахування  коштів  на
розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі
поданих  первинних  бухгалтерських  документів,  регістрів  бухгалтерського
обліку,  фінансових  звітів  та  інших  документів  за  вимогою  розпорядника
коштів  для  підтвердження  цільового  використання  бюджетних  коштів
відповідно до фінансового плану.
            На  цих  рахунках  здійснюються  виключно  господарські  операції  за
коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного
бюджету. Фінансова підтримка зі  спеціального фонду селищного бюджету
(бюджету  розвитку)  надається  як  капітальний  трансферт  комунальному
підприємству,  яке  включене  до  мережі  головного  розпорядника  коштів
селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується
відповідно  до  погодженого  в  установленому  порядку  плану  використання



бюджетних  коштів. Реєстрація  бюджетних  зобов'язань  та  бюджетних
фінансових  зобов'язань  здійснюється  органом  Казначейської  служби  у
порядку, встановленому законодавством.
           5. Головний  розпорядник  коштів  селищного  бюджету  для
перерахування  фінансової  підтримки  комунальному  підприємству  надає
фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  пропозиції  для
перерахування коштів згідно з помісячним розписом селищного бюджету та
зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби
України фінансовими зобов'язаннями одержувачів.
            6.  Закупівля  товарів,  робіт,  послуг  та  проведення  інших  платежів
комунальним  підприємством  здійснюється  у  визначеному  законодавством
порядку.
            6.1.  Фінансова  підтримка  за  рахунок  бюджетних  коштів  може
надаватися  на  безповоротній  чи  поворотній  основі  комунальному
підприємству,  засновником якого  є   Чупахівська  селищна  рада.  Фінансова
підтримка  надається  виключно  в  межах  бюджетних  призначень,
встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний
рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету. 

6.2.  Фінансова  підтримка  може  виділятися  виключно  на  покриття
(відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають
в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням
цієї  Програми,  у  випадку якщо  такі  витрати  не  покриваються  доходами
підприємства.

6.3.  Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюд-
жету витрати комунального підприємства:
- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором
( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);
-  на  відрахування  профспілковим організаціям  для  проведення  культурно-
масової і фізкультурної роботи;
-  на сплату податку на  прибуток,  частини чистого прибутку (доходу),  що
вилучається  до  бюджету,  за  оренду  нежитлових  приміщень,  штрафних
санкцій і пені;
- на надання спонсорської і благодійної допомоги;
- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним
напрямком  діяльності  підприємства,  який  передбачений  Статутом
підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

6.4.  Критеріями  визначення  одержувача  для  надання  фінансової
підтримки є наявність:
- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому
числі  із  фінансово-економічним  розрахунком,  поданого  отримувачем
фінансової підтримки;
- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;
-  затверджених  для  відповідного  комунального  підприємства  виконавчим
комітетом цін/ тарифів на надання послуг.



            7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів селищного бюджету.
          8.  Використання  коштів  з  іншою  метою,  яка  не  відповідає  цьому
Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
            9.  Комунальні  підприємства,  які  отримують фінансову підтримку з
селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до
20  числа  місяця,  що  настає  за  звітним,  головному  розпоряднику  коштів
селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.
            10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову  звітність  України»  керівник  комунального  підприємства  несе
персональну  відповідальність  за  організацію  бухгалтерського  обліку  та
забезпечення  фіксування  фактів  здійснення  всіх  господарських  операцій  у
первинних  документах,  збереження  оброблених  документів,  регістрів  і
звітності.
            11.  Складання  та  подання  фінансової  і  бюджетної  звітності  про
використання  бюджетних  коштів  здійснюється  в  установленому
законодавством порядку.
          

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про затвердження умов проведення
конкурсу з визначення опорного 
закладу загальної середньої освіти 
Чупахівської селищної ради

    Розглянувши  лист  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  від  22  травня  2018  року  «Про  проведення
конкурсу  на  визначення  опорних  закладів  загальної  середньої  освіти  по
Чупахівській  селищній  раді  Охтирського  району,  Сумської  області»,  на
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010
року №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», зі змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 р. №79,
від 31 серпня 2016 р №574, від 19 квітня 2017р. №289, відповідно до Законів
України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії
селищної  ради  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,
охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  населення, селищна  рада
ВИРІШИЛА:

      1.  Провести  конкурс  на  кращий проект  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  по  Чупахівській  селищній  раді  Охтирського  району,
Сумської області з 01 червня по 30 червня 2018 року. 
    2.  Затвердити Умови проведення конкурсу на кращий проект опорного
закладу загальної середньої освіти (додаються).
    3. Затвердити склад конкурсної комісії із визначення опорного закладу
загальної середньої освіти (додається).
    4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  освіти,  культури,  молоді,  фізкультури  і  спорту,
охорони здоров’я та соціального захисту населення

Селищний голова                                                       О.В.Кужель



Додаток № 1
до рішення сьомої сесії

сьомого скликання 
від 23 .05.2018року

УМОВИ

проведення конкурсу на кращий проект опорної школи

І. Мета і завдання Конкурсу
1.1. Конкурс проводиться з метою виявлення, підтримки творчо працюючих
педагогічних колективів, їх керівників, поширення здобутків щодо створення
умов для забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти,
підготовки конкурентоспроможного випускника сучасного закладу загальної
середньої освіти.
1.2. Завдання Конкурсу:
− виявлення ефективної моделі опорного закладу загальної середньої освіти
як центру освітнього округу, діяльність якого спрямовано на створення умов
для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, упровадження
допрофільної  підготовки  і  профільного  навчання,  поглиблене  вивчення
окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;
− визначення кращих проектів опорних закладів загальної середньої освіти та
заохочення їх діяльності;
−  поширення  перспективного  педагогічного  досвіду  кращих  опорних
закладів загальної середньої освіти. 

ІІ. Керівництво Конкурсом

2.1.  Організаційне  забезпечення  та  проведення  Конкурсу  здійснює  відділ
освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в один етап: на рівні громади – з 01 червня по 30
червня 2018 року.
3.2. Учасниками Конкурсу є заклади загальної середньої освіти Чупахівської
селищної ради.
3.3.  Матеріали  учасників  Конкурсу  подаються  закладами  освіти  до
оргкомітету Конкурсу до 23 червня 2018 року.
3.4. Оголошення результатів конкурсу відбудеться не пізніше 30 червня 2018
року. 

ІV. Умови участі в Конкурсі

4.1. Для участі в Конкурсі до оргкомітету подаються такі матеріали: 
− заявка; 
− опис проекту опорного закладу загальної середньої освіти (10 сторінок);



− відеопрезентація школи на доступних носіях (до 7 хвилин); 
− додаткові ілюстративні матеріали.
4.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати такі складники: 
− структуру освітнього округу (кількість суб’єктів – не менше 2); 
− творчий портрет керівника опорної школи; вивчення окремих предметів,
забезпечення всебічного розвитку особистості; 
− визначення кращих проектів опорних закладів загальної середньої освіти та
заохочення їх діяльності; 
− якісний склад та досягнення педагогічного колективу; 
− план розвитку закладу загальної середньої освіти на 3 роки;
- науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
− профілі навчання, поглиблене вивчення предметів; 
−  раціональність  використання  варіативної  частини  у  відповідності  до
профілів навчання;
−  результативність  роботи  закладу  загальної  середньої  освіти  за  такими
критеріями:  результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання,
моніторингових  досліджень,  олімпіад  з  навчальних  предметів,  конкурсу-
захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань; 
− створення системи виховної роботи в закладі загальної середньої освіти; 
− відомості про кількість здобувачів освіти:

Назва закладу Кількість здобувачів 
освіти, які навчаються у 
закладі

Кількість здобувачів 
освіти, які підвозяться 
(будуть підвозитися) до 
опорного закладу освіти

Опорний заклад загальної 
середньої освіти

Суб’єкт освітнього округу

Заклад освіти, який може 
стати філією

Разом:

− наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу; 
−  наявність  та  потреба  транспорту  для  підвезення  здобувачів  світи  до
опорних закладів загальної середньої освіти; 
−  зручність  та  наявність  автомобільних  доріг  з  твердим  покриттям  для
забезпечення  безпечного  підвезення  здобувачів  освіти  і  педагогічних
працівників до місця навчання, роботи та місця проживання; працівників до
місця навчання, роботи та місця проживання; 
−  матеріально-технічна  база:  навчальні  кабінети  фізики,  хімії,  біології,
географії, інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати
кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету,
наявність  локальної  мережі)  та  інші,  лабораторії,  навчальні  майстерні



забезпечені  відповідним  обладнанням; класів  з  комп’ютерним  і
мультимедійним  обладнанням;  шкільний  методичний  кабінет;  спортивні
об’єкти  з  відповідним  обладнанням;  актова  зала;  бібліотека  з
укомплектованим  бібліотечним  фондом  підручників,  науково-методичною,
художньою  та  довідковою  літературою;  їдальня  (вказати  кількість
посадочних місць); внутрішні туалети.
4.3. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним
набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія.

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу

5.1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсним комітетом із
визначення опорного закладу освіти (далі – Комітет) 
5.2.  Підсумки  Конкурсу  підбиваються  за  загальною  сумою  балів.
Максимальна сумарна кількість балів – 340 балів. 
5.3.  Подані  матеріали  на  Конкурс  оцінюються  за  такими  критеріями
(максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів): 

Назва критерію Оцінювання за критерієм 

5 балів 10 балів

Кількість філій опорного закладу дві філії три філії і 
більше

Кількість здобувачів освіти в опорному 
закладі (без врахування їх у філіях) 

Як правило, не менше 
200 осіб 

200 осіб і 
більше

Кількість здобувачів, що будуть підвозитися 
на навчання до опорного закладу після 
консолідації мережі 

50-100 учнів більше 100 
учнів

Використання проектної потужності закладу 
після консолідації мережі навчальних 
закладів 

65-75% 75% і більше

Протяжність маршрутів перевезення учнів до
опорного закладу 

більше 15 км 15 км і менше

Тривалість маршруту в одну сторону Більше 25 хв. до 25 хв.

Наявність шкільних автобусів один два і більше

Кількість класів на паралелі один два і більше

Середня наповнюваність класів 11-25 осіб більше 25 осіб



Кількість профілів у опорному закладі один два і більше

Наявність предметних гуртків у опорному 
закладі 

1-4 більше 4

Кількість класів з поглибленим вивченням 
предметів у опорному закладі

1 більше 1

Освітній рівень педагогів (вища освіта) 80-95% 95% і більше

Якісний рівень педагогів 25-66% 66,1% і більше

Наявність кабінетів:
Фізики
хімії 
біології 
географії
інформатики
лабораторії
навчальних майстерень 
спортивної зали 

є, але без паспорту
є, але без паспорту
є, але без паспорту 
є, але без паспорту 
є, але без паспорту
є, але без паспорту 
є, але без паспорту 
є, але без паспорту

Так
так 
так
так
так 
так 
так 
так

Наявність швидкісного Інтернету 0,5 - 1 Мбіт 1 Мбіт і 
більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним 
(безпечним) доступом

є, але не для всіх 
учасників навчального 
процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та 
читальною залою

так, але відсутня одна із 
складових

так

Наявність актової зали у пристосованому 
приміщенні

так

Створення умов для навчання дітей на візках:
пандус

внутрішні санвузли

є, але не відповідає 
нормам 
є, не відповідають 
нормам

Так

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного 
та холодильного обладнання (жарова шафа, 
електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або 
декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та 
гарячої проточної води 

тільки холодна проточна 
вода

так

Термін проведення останнього капітального 
ремонту

10-25 років до 10 років



Відповідність інженерного обладнання 
(санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% 
забезпеченості

100%

Відповідність плану розвитку підходам у 
реформуванні загальної середньої освіти

частково так

Масштабність інвестиційних потреб опорної 
школи 

частково так

5.4. Комітет працює на громадських засадах. 
5.5. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 
двох третин його складу. 
5.6. Рішення Комітету про визначення переможця Конкурсу ухвалюється 
шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Комітету. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 
голос голови Комітету.

VІ. Підбиття підсумків Конкурсу

6.1. Підбиття підсумків Конкурсу відбудеться 30 червня 2018 року. 

Начальник  відділу освіти,
молоді та спорту                                                            В.В.Полуйко



Додаток № 2
до рішення сьомої сесії

сьомого скликання 
від 23 .05.2018року

Склад
конкурсної комісії із визначення опорного закладу 

загальної середньої освіти

Співголови конкурсної комісії: 
1. Маслюк Микола Миколайович - секретар селищної ради 
2. Полуйко Валентина Володимирівна - начальник відділу освіти, молоді та 
спорту 
Заступник співголів конкурсної комісії 

Хижняк Світлана Володимирівна – депутат Чупахівської селищної 
ради

Члени конкурсної комісії:
1. Ланчак Тамара Миколаївна – заступник директора Чупахівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
2. Залавська Лариса Анатоліївна – голова первинної профспілкової 

організації Лантратівського НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ
3. Калач Віра Миколаївна - голова первинної профспілкової організації 

Грінченківського НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ
4. Невальонна Тетяна Володимирівна – голова первинної профспілкової 

організації Чупахівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів

Начальник  відділу освіти,
молоді та спорту                                                                 В.В.Полуйко



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про затвердження Положення
про комісію з відзнак для дітей
та молоді, фахівців галузі освіти, 
спорту та культури при виконавчому
комітеті селищної ради

Відповідно  до  статтей  32,  42,  52  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентини  Володимирівни  про
затвердження Положення про комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців
галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті селищної ради
селищна ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити склад  комісії з відзнак для дітей та молоді, фахівців
галузі  освіти,  спорту  та  культури  при  виконавчому  комітеті
селищної ради (додається).

2. Затвердити Положення про комісію з відзнак для дітей та молоді,
фахівців  галузі  освіти,  спорту  та  культури  при  виконавчому
комітеті селищної ради (додається) .

Селищний голова                                       О.В.Кужель



Додаток
до рішення сьомої сесії сьомого 
скликання від  23.05.2018 року

СКЛАД

комісії з відзнак для дітей та молоді, спорту та культури при
виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради

Кужель
Олександр Володимирович

голова селищної ради, 
голова комісії

Андоленко Ольга
Миколаївна

заступник селищного голови, 
заступник голови комісії

Бондаренко Світлана
Петрівна

головний спеціаліст відділу освіти,
молоді та спорту, 
секретар комісії

Полуйко  Валентина
Володимирівна

начальник відділу освіти,молоді та спорту,
член комісії

Кварта
Еліна

начальник відділу культури та туризму
член комісії

Саєнко Оксана 
Валентинівна

директор КУ «Центр надання соціальних послуг»,
член комісії

Хижняк
 Володимир Миколайович

депутат Чупахівської селищної ради, 
член комісії

Секретар селищної ради                                     М.М. МАслюк                             



Додаток 
до рішення сьомої сесії

сьомого скликання 
від 23 .05.2018року

Положення

про комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту
та культури при виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради

    1. Комісія з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та
культури  при  виконавчому  комітеті  Чупахівської  селищної  ради  (далі  –
комісія) є консультативно-дорадчим органом.

    2. Комісія:
 розглядає  подання  про  призначення  стипендій,  премій,  вручення

Подяки,  надання  адресної  підтримки для  обдарованих і  талановитих
дітей і молоді, провідних фахівців галузі освіти, спорту;

 вивчає документи, подані до подання.
 готує  висновки  з  приводу  призначення  стипендій,  премій,  вручення

Подяки,  надання  адресної  підтримки для  обдарованих і  талановитих
дітей  і  молоді,  провідних  фахівців  галузі  освіти,  спорту,  культури,
колективів команд і подає їх на розгляд селищному голові.

   3. Комісія має право:
 одержувати  в  установленому  порядку  від  структурних  підрозділів

виконавчого комітету селищної ради, установ, організацій, підприємств
інформацію,  матеріали  та  документи,  необхідні  для  виконання
покладених на неї завдань;

 заслуховувати  на  своїх  засіданнях  інформацію  представників
державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядування,  керівників
підприємств  установ  і  організацій  з  питань,  що  належать  до
компетенції комісії;

 перевіряти відомості, викладені у поданнях про призначення стипендій,
премії, вручення Подяки, надання адресної допомоги для обдарованих і
талановитих дітей і молоді, провідних фахівців галузі освіти, спорту,
культури, колективів, команд.

    4.  Комісія утворюється  у складі голови, який за посадою є селищним
головою, заступника голови, секретаря та членів комісії,  які обираються із



числа працівників структурних підрозділів  виконавчого комітету селищної
ради,  депутатів  селищної  ради  тощо та  беруть  участь  у  роботі  комісії  на
громадських засадах.

    5. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по
потребі.  Комісія  самостійно  визначає  порядок  своєї  роботи.  Засідання  є
правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу комісії.

    6. Засідання комісії проводиться головою або за дорученням голови – його
заступником.  Підготовку  до  засідань  комісії  здійснює  секретар.  Проект
порядку денного узгоджується секретарем з головою комісії. Рішення комісії
приймаються у формі протокольних висновків більшістю її членів, присутніх
на засіданні.

    7. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та
секретарем.

 

 

Секретар селищної ради                              М.М.Маслюк

 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                          смт Чупахівка 

Про затвердження Положення 
про стипендію селищного голови 
для обдарованих і талановитих дітей 
та молоді, перспективних спортсменів

Відповідно  до  статтей  32,  42,  52  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  начальника  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентини  Володимирівни  про
затвердження  «  Положення  про  стипендію  селищного  голови  для
обдарованих  і  талановитих  дітей  та  молоді,  перспективних  спортсменів»
селищна ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Положення про стипендію селищного голови для 
обдарованих і талановитих дітей та молоді, перспективних 
спортсменів  (додається).

Селищний голова                                                      О.В.Кужель



Додаток 
до рішення сьомої сесії

сьомого скликання 
від 23 .05.2018року

Положення

про стипендію Чупахівського селищного голови для обдарованих і
талановитих дітей та молоді, перспективних спортсменів

1. Стипендії Чупахівського селищного голови для талановитих і обдарованих
дітей та молоді, перспективних спортсменів (далі –стипендія) призначається
громадянам  України  віком  до  35  років,  які  проживають  на  території
Чупахівської громади,  учням  загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів Чупахівської селищної ради, які стали переможцями обласних або
всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, переможцями обласного та
всеукраїнського  конкурсу  з  української  мови  імені  Петра  Яцика,  творчих
конкурсів та фестивалів не менше трьох разів протягом одного навчального
року,), спортсменам, які входять до складу збірних команд громади, області,
України, стали переможцями  або призерами поточного року чемпіонатів і
першостей  України,  учнів  якідосягли  визначних  результатів  у  науковій
роботі  і  беруть активну участь у громадському житті  громади з  метою їх
морального заохочення і матеріальної підтримки.
2. Стипендія  призначається  одному  учневі,  спортсмену  один  раз,  а  за
особливі досягнення може призначатися повторно, але не частіше, ніж два
роки підряд.
3. Стипендіату одночасно з цією стипендією не може бути призначена інша
стипендія Чупахівського селищного голови.
4. Розмір стипендії становить: для учня – 100 гривень.
5. Стипендія виплачується протягом навчального року.
6. Подання  про  призначення  стипендії  готується  і  вноситься  на  ім’я
селищного голови відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради кожного навчального року до 30 червня. Внесене подання обов’язково
повинно  містити  загальні  відомості  про  учня,  спортсмена  та  вказівку  на
досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про призначення
стипендії.
        Питання про призначення стипендії попередньо розглядається комісією
з  відзнак  дітей  та  молоді,  фахівців  галузі  освіти,  спорту,  культури  при
виконавчому  комітеті  селищної  ради  (надалі-комісія).  Висновок  комісії
подається селещного голові.



7. Призначення  стипендій  здійснюється  на  підставі  рішення  виконавчого
комітету селищної ради з урахуванням висновків комісії.
8. У  разі  рівних  прав  на  одержання  стипендії  враховується  матеріальне
становище учня, спортсмена.
9. Призначення  стипендій  здійснюється  щорічно  у  межах  асигнувань,
передбачених у бюджеті селищної ради.
10. Стипендія виплачується за рахунок коштів бюджету селищної ради.
11. Позбавлення стипендіата стипендії та припинення її виплати може бути
здійснене селищним головою на підставі рішення комісії у разі порушення
стипендіатом навчальної дисципліни, припинення навчання або відрахування
стипендіата із навчального закладу,  а  також у разі  від’їзду стипендіата  на
строк  понад  два  місяці  за  кордон на  навчання  чи  роботу,  дискваліфікації
спортсмена.

  

Секретар селищної ради                                 М.М.Маслюк

 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                       смт. Чупахівка   

Про затвердження Положення 
про адресну підтримку для 
обдарованих і талановитих 
дітей та молоді

Відповідно  до  статтей  32,  42  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  начальника  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентини  Володимирівни  про
затвердження  «Положення  про  адресну  підтримку  для  обдарованих  і
талановитих дітей та молоді»,  селищна рада ВИРІШИЛА:
              
                1. Затвердити  Положення про адресну підтримку для обдарованих і
                   талановитих дітей та молоді (додається).

Селищний голова                                       О.В.Кужель

                                                                                                      



                                                                                                   Додаток 
 до рішення сьомої сесії

                                                                                             сьомого скликання 
                                                                                             від 23 .05.2018року

Положення

про адресну підтримку для обдарованих і талановитих дітей та молоді

1. Адресна підтримка для обдарованих і талановитих дітей та молоді (надалі-
адресна  підтримка)  надається  громадянам  країни  віком  до  35  років,
мешканцям Чупахівської  громади,  які  досягли певних успіхів у науковій і
творчій діяльності,  є  переможцями інтелектуальних,  творчих,  наукових та
спортивних конкурсів, змаганнях.
2. Адресна підтримка надається  у формі  фінансування  витрат  на участь  у
всеукраїнських  молодіжних  олімпіадах,  конкурсах,  фестивалях,
змаганнях(внески  для  участі  у  заходах,  проїзд,  харчування,  добові,
проживання). Фінансування може здійснюватися як  у повному обсязі так і
частково.
3. Подання про призначення адресної підтримки готується і вноситься на ім’я
селищного голови відділом освіти,молоді та спорту Чупахівської селищної
ради. Внесене подання обов’язково повинно містити загальні відомості про
кандидата на отримання адресної  допомоги та вказівку на досягнення,  що
стали  підставою  для  порушення  клопотання  про  призначення  адресної
допомоги.
4. Питання  про  призначення  адресної  допомоги  попередньо  розглядається
комісією з відзнак дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту, культури
при  виконавчому  комітеті  селищної  ради.  Висновок  комісії  подається
селищному голові.
5. Призначення  адресної  допомоги  здійснюється  на  підставі  рішення
виконавчого комітету селищної ради з урахуванням висновків комісії.
6. Призначення  адресної  допомоги  здійснюється  щорічно  у  межах
асигнувань,  передбачених  у  бюджеті  селищної  ради,  з  розрахунку  одна
адресна допомога на рік.
 

Секретар селищної ради                                   М.М.Маслюк



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                        смт Чупахівка  

Про затвердження Положення 
 про премію селищного голови  
«За вагомі досягнення молоді 
у різних сферах суспільного життя»

Відповідно  до  статтей  32,  42  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  начальника  відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентини  Володимирівни  про
затвердження  «Положення  про  премію  селищного  голови  «За  вагомі
досягнення  молоді  у  різних  сферах  суспільного  життя»»,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:
         
              1. Затвердити  Положення про премію селищного голови  « За вагомі 
                  досягнення молоді у різних сферах суспільного життя (додається).

Селищний голова                                     О.В.Кужель



Додаток 
                                                                                            до рішення сьомої сесії

                                                                                     сьомого скликання 
                                                                                      від 23 .05.2018року

Положення

про премію Чупахівського селищного голови  «За вагомі досягнення
молоді у різних сферах суспільного життя»

1. Премія Чупахівського селищного голови "За вагомі досягнення молоді у
різних сферах суспільного життя"(  далі  –  премія)  призначається  молоді,  а
також трудовим, творчим і молодіжним колективам, спортивним командам,
молодіжним громадським організаціям, особливі досягнення яких сприяють
розвитку  суспільно-економічного  життя  громади  ,  підвищують  авторитет
громади своїми досягненнями.
2. Премія  призначається  до  Дня  молоді  особам  до  35  років,  трудовим,
творчим  і  науковим  молодіжним  колективам,  спортивним  командам,
молодіжним  громадським  організаціям  за  досягнення  у  різних  сферах
суспільного життя громсади протягом року, що передує її призначенню. При
цьому можуть також враховуватись  досягнення  кандидата  на  призначення
премії за попередні роки. Премія призначається мешканцям громади. Особи
(колективи),  яким  премію  було  вже  призначено,  на  її  здобуття  можуть 
висуватися повторно за особливі досягнення, але не частіше, ніж два роки
підряд.
3. Премії призначати щороку. Розмір премії становить  - 1 000,00 гривень.
4. Премія призначається за такими номінаціями:
    4.1. номінація  "За  виробничі  досягнення"-  значне  перевиконання
виробничих завдань високого ступеню складності, вагомий особистий внесок
у забезпечення розвитку виробництва;
   4.2. номінація "За наукові досягнення" - рівень обласного, державного та
міжнародного визначення наукових та науково-прикладних результатів;
   4.3.  номінація "За творчі досягнення":

 здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських,
міжнародних  конкурсах,  фестивалях,  інших  заходах  культурно-
мистецького спрямування;

 вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості,
збереження  та  популяризацію  декоративно-ужиткового  мистецтва,
народної творчості, звичаїв та обрядів;



 значний авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його визнання з
боку фахівців.

  4.4. номінація "За спортивні досягнення" - високий спортивний результат
або перемога на чемпіонатах та першостях області, України, Європи, світу,
призові місця на Олімпійських іграх.
  4.5. номінація "За особисту мужність"- відвага та ініціативні дії, виявлені
під  час  порятунку  людини,  забезпечення  громадського  правопорядку,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
  4.6. номінація "За внесок у розвиток молодіжного руху" - активне залучення
молоді  до роботи у громадських організаціях,  підвищення ефективності  їх
діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних
заходів з реалізації молодіжної політики.
5. Структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради, підприємства,
установи, організації усіх форм власності, об’єднання громадян щороку до 1
червня,  відповідно  до  номінацій,  за  якими  висуваються  кандидати  на
здобуття премій, подають на ім’я селищного голови такі документи:
- клопотання про присвоєння премії;
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його
досягнення відповідно до номінації ( у разі  висування колективу – відомості
про досягнення  колективу)  за  підписом керівника,  скріпленим печаткою у
двох примірниках (оригінали);
- копію паспорта або свідоцтва про народження ( у разі висування колективу
– копію паспорта керівника колективу);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ( уразі  висування
колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);
6. Питання  про  призначення  премії  попередньо  розглядається  комісією  з
відзнак  дітей  та  молоді,  фахівців  галузі  освіти,  спорту,  культури  при
виконавчому  комітеті  селищної  ради.  Висновок  комісії  подається
селищному  голові.
7. Призначення премій здійснюється на підставі розпорядження селищного
голови з урахуванням висновків комісії.
 

Секретар селищної ради                                          М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про безоплатну передачу шкільного 
автобуса з власності Чупахівської 
селищної ради у власність відділу
 освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

    Відповідно  до пункту 31 частини першої  статті  26  пункту 51 Закону
України  «  Про  місцеве  самоврядування»,  та  розглянувши  клопотання
начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
Полуйко  В.В.  про  безоплатну  передачу  шкільного  автобуса  з  власності
Чупахівської селищної ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:
         
    1.Передати шкільний автобус марки ЧАЗ, модель А074.01, типу автобус D,
       номер шасі 74000573, реєстраційний номер ВМ 2686АА 2009 року         
       випуску, з власності Чупахівської селищної ради у власність відділу   
       освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
      планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку.

Селищний голова                                         О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                    смт. Чупахівка
   
Про створення служби «Соціальне таксі»
для перевезення осіб з інвалідністю
та дітей з інвалідністю, які мають 
порушення опорно – рухового апарату 

Відповідно до статті 19 Конституції України, статті 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів  України  «Про  основи
соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб
з  інвалідністю  в  Україні»,  «Про  соціальні  послуги»,  указу  Президента
України  «Про  додаткові  невідкладні  заходи  щодо  створення  сприятливих
умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», з
метою  поліпшення  соціального  захисту  осіб  з  обмеженими  фізичними
можливостями  та  забезпечення  соціальних  гарантій,  встановлених
Конституцією України, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Створити в КУ «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної
ради» службу «Соціальне таксі» для перевезення осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

2. Затвердити  Положення  про  службу  «Соціальне  таксі»  для  перевезення
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно –
рухового апарату (додається).

3. Відповідальність  за  виконання  рішення  покласти  на  директора
комунальної установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»  Саєнко О.В.

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

Селищний голова                                       О.В.Кужель



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сьомої сесії 

7 скликання 
                                                                     від 23.05.2018 року 

Положення
про службу«Соціальне таксі»

для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,
які мають порушення опорно – рухового апарату

I. Загальні положення
1.  Автотранспортне  обслуговування  службою  з  перевезення  осіб  з
інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового
апарату  (надалі  -  Служба)  та  проживають  на  території  сіл,  селища
Чупахівської  селищної  ради  є  одним  із  видів  соціальних  послуг,  які
надаються  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради».
2.  Служба  утворюється  Чупахівською селищною радою та  є  структурним
підрозділом КУ «Центр надання соціальних послуг Чупахівської  селищної
ради».
3. Послуги Служби надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю,
які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території
сіл, селища Чупахівської селищної ради. Вищезазначені послуги надаються
не частіше один раз на місяць до обласного центру та до двох разів на місяць
в межах району, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі
потреби в медичній допомозі. Не використані транспортні послуги за місяць
на наступний місяць не переносяться. 
4.  Служба  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  Законами
України,  Указами  Президента  України,  Постановами  Верховної  Ради
України,  актами  Кабінету  Міністрів,  наказами  Міністерства  соціальної
політики  України,  розпорядженнями  Чупахівського  селищного  голови,
іншими нормативно - правовими документами та даним Положенням.
5.  Спеціально  обладнаний  автомобіль  знаходиться  на  балансі  КУ  «Центр
надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради. 
6. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:
     6.1.  Замовник послуги  перевезення  осіб  з  інвалідністю  та  дітей  з
інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату – Чупахівська
селищна рада.
      6.2. Виконавець послуги – служба з перевезення осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату, яка є
структурним  підрозділом  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради».



      6.3. Одержувачі послуги – особи з інвалідністю та діти з інвалідністю,
які мають порушення опорно – рухового апарату.
7.  Фінансування надання послуг з перевезення здійснюється Чупахівською
селищною радою, а також можливе за рахунок благодійних та громадських
організацій, фондів та приватних осіб. 

II. Мета і завдання служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

1. Основною метою Служби є розширення соціальних послуг,  поліпшення
якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення
опорно – рухового апарату. 
2.  Для досягнення зазначеної  мети КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»:
- створює умови щодо поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату;
- надає транспортні послуги;
- утримує автотранспорт у належному технічному стані.

III. Порядок прийому заяв та умови використання спецавтотранспорту
1. Послуга з перевезення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які
мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території сіл,
селища Чупахівської селищної ради надається безкоштовно.
2.  Для отримання права користування послугою одержувачу або довіреній
особі  необхідно  звернутися  до  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради» та надати такі документи:
- заяву;
- довідку про наявність групи інвалідності.
3.  Заяви  на  обслуговування  спецавтотранспортом  приймаються  від  осіб  з
інвалідністю,  представників  осіб  з  інвалідністю,  соціальних  працівників
Чупахівської селищної ради, старост особисто або в телефонному режимі за
номером 9- 2 -87 за три дні до запланованого виїзду за вказаною адресою.
Заяви  приймає  відповідальний  працівник  КУ  «Центр  надання  соціальних
послуг Чупахівської селищної ради» та реєструє в журналі реєстрації заяв.
4. Спецавтотранспорт використовується за призначенням в робочі дні з 08.00
год. до 17.15 год.
5.  На  кожне  замовлення  послуги  відповідним  спеціалістом  відділу
формується маршрут поїздки, який видається водію напередодні виконання
замовлення.
6. Супровід замовника здійснює соціальний робітник або представник особи
з  інвалідністю  чи  дитини  з  інвалідністю,  які  мають  порушення  опорно  –
рухового апарату. У маршрутному листі водія виїзд затверджується підписом
замовника про виконану заяву. 
7. Не допускається використання спецавтотранспорту для:
-  перевезення  громадян,  якщо в  наявності  у  них  або  членів  їх  родин  є  у
користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи



соціального захисту населення;
-  перевезення  громадян,  які  надають  соціальні  послуги  фізичній  особі  та
отримують  щомісячну  компенсаційну  виплату,  допомогу  на  догляд  в
установленному законодавством порядку;
-  особистих  поїздок  працівників  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради»
8. Відповідальна особа КУ «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селищної  ради»  щоквартально  підводить  підсумки  з  питань  діяльності
Служби:
- кількість заявок (колективних, індивідуальних);
-  рейтинг  маршрутів  (лікувально  –  профілактичні,  соціально  –  освітні,
соціально – побутові, культурні спрямування тощо);
- загальна тривалість маршрутів (найдовший, найкоротший);
-  загальні  підсумки  наданих  послуг  (кількість  часу  витраченого  на  одну
особу, загальна вартість однієї послуги тощо.)
9.  Питання  не  врегульовані  цим  Положенням,  вирішуються  в
індивідуальному  порядку  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради»
 

IV. Права і обов'язки замовника та виконавця
1. Одержувачі мають право на:
-  повагу,  компетентність,  неупереджене  ставлення  з  боку  працівників
Служби;
- якісне надання соціальної послуги;
- вчасний та професійний розгляд особистих заяв та скарг працівниками КУ
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
2. Одержувачі зобов’язані:
-  після  закінчення  поїздки  підтвердити  особистим  підписом або  підписом
супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його
використання;
- попередити виконавця не пізніше ніж за 24 години до запланованої поїздки
про її необхідність або скасування;
- дотримуватись правил графіку роботи виконавця;
- з повагою ставитися до працівників виконавця;
- бережливо ставитися до майна виконавця.
3. Виконавець:
- організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну
відповідальність за виконання покладених завдань та використання коштів;
-  дотримується  вимог  з  охорони  праці,  виробничої,  санітарної  і
протипожежної безпеки. 

V. Керівництво службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

1. Керівництво Службою здійснює директор КУ «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради», який:



-  визначає  ступінь  відповідальності  за  виконання  покладених  на  Службу
завдань;
-  вносить  пропозиції  Чупахівському  селищному  голові  щодо  структури,
штатного розпису, кошторису витрат Служби у межах граничної чисельності
та нормативних актів з цих питань.

VI. Контроль за діяльністю служби з перевезення осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

1. Контроль за діяльністю Служби, перевірку її роботи здійснює засновник -
Чупахівська  селищна  рада,  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селищної  ради»  та  інші  уповноважені  органи  відповідно  до
чинного законодавства України.
2.  Відповідальність  за  використання  спецавтотранспорту,  контроль  за
виконанням  службових  обов'язків  працівниками  Служби  покладається  на
директора  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради». 

Секретар селищної ради                                 М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                        смт Чупахівка

Про обслуговування осіб 
похилого віку та осіб з інвалідністю 
Олешнянської та Довжицької 
сільських рад та участь у 
співфінансуванні 

Розглянувши  клопотання  голови  Олешнянської  сільської  ради  №  02-
01/86 від  12.02.2018 року та  голови  Довжицької  сільської  сільради № 02-
17/74  від  08.02.2018  року  щодо  надання  соціальних  послуг  комунальною
установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
особам похилого віку та особам з інвалідністю, які проживають на території
Олешнянської сільської ради (26 осіб) та Довжицької сільської ради (7 осіб)
та участі в співфінансуванні витрат на утримання соціальних працівників, які
обслуговують підопічних та їх оплати праці,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти на обслуговування комунальною установою «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» осіб похилого віку та
осіб  з  інвалідністю,  які  проживають  на  території  Олешнянської  та
Довжицької сільських рад. 

2. Виконанням  даного  рішення  покласти  на  директора  комунальної
установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради».

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

Селищний голова                                        О. В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія 

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                     смт Чупахівка   

Про внесення змін до структури
і чисельності апарату та  
виконавчих органів 
Чупахівської селищної ради 
            
     Керуючись пунктом 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею   259  Кодексу  законів  про  працю
України,  постановою Кабінету  Міністрів  України від  26 квітня  2017 року
№295  «  Деякі  питання  реалізації  статті  259  законів  про  працю України»,
розпорядженням  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від
02.01.2018 № 1-ОД « Про організацію роботи щодо забезпечення в області
реалізації  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  в  частині
державного контролю за додержанням законодавства про працю», з метою
забезпечення  здійснення  Чупахівською  селищною  радою  та  її  органами
визначених законом повноважень та оптимізацією структури і  чисельності
апарату та виконавчих органів Чупахівської  селищної ради, селищна рада
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішення першої сесії VІІ скликання Чупахівської 
селищної ради від 29.12.2017 року «Про затвердження структури та
штатної  чисельності  апарату  Чупахівської  селищної  ради  та  її
виконавчих органів», виклавши додаток  до рішення у новій редакції
(додається).

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

Селищний голова                                        О.В.Кужель



Додаток
до рішення селищної ради 
сьомого скликання
від  23.05.2018 р

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату Чупахівської селищної ради 

та її виконавчих органів

Назва  відділів, управлінь та посад Чисель-
ність

I. Апарат селищної ради та виконавчого комітету
1 Керівництво селищної ради і виконавчого комітету 5

1.1. Селищний голова 1
1.2. Секретар селищної ради 1
1.3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 1
1.4. Староста 2
2 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської

діяльності
5

2.1. Начальник відділу-головний бухгалтер 1
2.2. Спеціаліст з обліку 1
2.3. Прибиральниця 1
5.3. Водій 2
3. Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з

громадськістю
4,5

3.1. Начальник відділу 1
3.2. Секретар керівника 1
3.3. Спеціаліст І категорії 1
3.4 Спеціаліст – інспектор праці 0,5
3.5 Спеціаліст - юрист 1
4. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 2

4.1. Начальник відділу 1
4.2. Спеціаліст 1
5. Відділ освіти 6

5.1. Начальник відділу 1
5.2. Головний спеціаліст 1
5.3. Головний бухгалтер 2
5.4. Бухгалтер 1
5.5. Спеціаліст господарської групи 1
6 Відділ культури та  туризму 2

6.1. Начальник відділу 1
6.2. Головний бухгалтер 1
7. Відділ фінансів 4

7.1. Начальник відділу  1
7.2. Головний спеціаліст 1
7.3. Провідний спеціаліст 1
7.4. Спеціаліст 1



8. Відділ економічного розвитку, інвестицій, регуляторної
діяльності, земельних відносин та екології

3

8.1. Начальник відділу 1
8.2. Головний спеціаліст 1
8.3. Спеціаліст землевпорядник 1
9. Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг 3
9.1 Начальник відділу 1
9.2 Паспортист 1
9.3 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 1

Всього: 34,5

Секретар селищної ради                         М.М.Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
 

23.05.2018                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження звіту 
про виконання бюджету
 за І квартал 2018 року

Заслухавши звіт  начальника фінансового відділу Касьяненко А.І. про
виконання бюджету за І квартал 2018 року селищна рада вирішила: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2018
року згідно додатку №1, №2.

Селищний голова                                               О.В. Кужель



Додаток 1
до рішення 7 сесії 7 скликання

від 23.05.2018 року
Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради

за І квартал 2018 року
Код

бюджетної
класифікації

Найменування платежу
План на І
кв. 2018

року

Надійшло
за І кв.

2018 року
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 2156734,00 1751077,14

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

1347954,00 818965,19

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1347954,00 818965,19

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

534390,00 556577,12

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

787548,00 260733,16

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

26016,00 1654,91

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

3000,00 3437,10

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

3000,00 3437,10

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)

3000,00 3437,10

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 10000,00 11437,01

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

10000,00 11437,01

18000000 Місцеві податки 795780,00 917237,84

18010000 Податок на майно 317370,00 304282,74

18010300

Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  зе-
мельної  ділянки,  сплачений  фізичними  особа-
ми,  які  є  власниками  об`єктів  нежитлової
нерухомості

3000,00 2825,60

18010400

Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної  ділянки,  сплачений  юридичними
особами, які є власниками об`єктів нежитлової
нерухомості

3000,00 2859,50

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9750,00 9658,39

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 265920,00 279464,94

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 19200,00 875,54

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 16500,00 8598,77

18050000 Єдиний податок 478410,00 612955,10

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0,00 5088,77



18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 166410,00 167762,41

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських това-
ровиробників,  у яких частка сільськогосподар-
ського  товаровиробництва  за  попередній
поддатковий  (звітний)  рік  дорівнює  або
перевищує 75 відсотків

312000,00 440103,92

20000000 Неподаткові надходження 4000,00 2691,74

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

4000,00 2691,74

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2200,00 1345,30

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг

1200,00 970,30

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1000,00 375,00

22090000 Державне мито 1800,00 1346,44

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розг-
ляду та оформлення документів, у тому числі за
оформлення  документів  на  спадщину  і
дарування

1800,00 1346,44

40000000 Офіційні трансферти 3255225,00 3263425,00

41000000 Від органів державного управління 3255225,00 3263425,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

570300,00 570300,00

41020100 Базова дотація 570300,00 570300,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам

1985100,00 1985100,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1084500,00 1084500,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

900600,00 900600,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

699825,00 699825,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

699825,00 699825,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

0,00 8200,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

0,00 8200,00

Всього без урахування трансфертів 2160734,00 1753768,88

Всього 5415959,00 5017193,88

Станом  на  01.01.2018  року  залишок  коштів  загального  фонду  на
рахунках Чупахівської селищної ради становить 422 606,59 грн.
Станом на 01.04.2018 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 340 309,38 грн.                             
            Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк



Додаток 2
до рішення 7 сесії 7 скликання

від 23.05.2018 року

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за І квартал 2018 року

КФ
К

Назва видатків за функціональною
структурою

Затверджен
о видатків
на 2018 рік

Затверджен
о видатків

на І кв. 2018
року

Касові
видатки за
І кв. 2018

року
Загальний фонд

01 Чупахівська селищна рада 8342128,00 2172979,00 1357949,04

0150

Організаційне,  інформаційно-аналіти-
чне та матеріально-технічне забезпечен-
ня  діяльності  обласної  ради,  районної
ради,  районної  у  місті  ради  (у  разі  її
створення), міської, селищної, сільської
рад

2970923,00 783894,00 445618,40

2111
Первинна  медична  допомога  населен-
ню,  що  надається  центрами  первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги

0,00 340899,00 225162,04

2112
Первинна  медична  допомога  населен-
ню,  що  надається  фельдшерськими,
фельдшерсько-акушерськими пунктами

373645,00 103597,00 103595,85

2113
Первинна  медична  допомога  населен-
ню, що надається амбулаторно-поліклі-
нічними закладами (відділеннями)

1367344,00 366264,00 366263,88

3241
Забезпечення діяльності інших закладів
у  сфері  соціального  захисту  і  соціаль-
ного забезпечення

792280,00 198195,00 46955,91

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 243571,00 40360,00 23141,91

4060
Забезпечення діяльності палаців i буди-
нків культури, клубів, центрів  дозвілля
та iнших клубних закладів

843465,00 217345,00 135380,79

6013
Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства

17000,00 8000,00 5266,49

6030
Організація  благоустрою  населених
пунктів

629800,00 108425,00 6563,77

06
Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради

11084806,00 2459286,00 1545582,39

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,
селах,  об`єднаних  територіальних
громадах

168200,00 35025,00 16969,62

1010 Надання дошкільної освіти 2028318,00 553856,00 226246,70
1020 Надання загальної середньої освіти зага-

льно-освітніми  навчальними  закладами
(  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,
інтерна-том  при  школі),
спеціалізованими  шко-лами,  ліцеями,

8581876,00 1791125,00 1278368,76



гімназіями, колегіумами

1161
Забезпечення діяльності інших закладів 
у сфері освіти

254412,00 66290,00 23997,31

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

52000,00 12990,00 0,00

37
Фінансовий відділ Чупахівської 
селищної ради

3139246,00 901961,21 194453,26

0160

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

480349,00 125488,00 73043,05

9410

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

2499300,00 624300,00 0,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 159597,00 152173,21 121410,21

Усього 
22566180,00 5534226,21 3097984,69

Секретар селищної ради                                            М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

РІШЕННЯ
  

23.05.2018         смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
другої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2018  рік,
сформований  на  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,
інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення другої сесії Чупахівської селищної ради сьомого
скликання  від  02.01.2018  року  «Про  селищний  бюджет  на  2018  рік»  такі
зміни (16.01.2018 р., 31.01.2018 р., 28.02.2018р., 26.04.2018р.):

1.1 Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2018 рік:
-  доходи селищного бюджету у сумі 22 918,238 тис. гривень, в тому

числі  доходи  загального  фонду  селищного бюджету –  22,767,733  тис.
гривень,  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  150,505  тис.
гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 24 392,502 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23 968,578  тис.
гривень,  видатки  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  423,924  тис.
гривень, згідно з додатком № 3 цього рішення.

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

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

1.2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
селищного бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та



кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
23 968,578 тис. гривень та  спеціальному фонду 423,924 тис. гривень згідно з
додатком № 3 до цього рішення.

1.3.  Залишок  коштів  по  загальному  фонду,  що  склався  станом  на
01.01.2018 року направити на видатки поточного року загального фонду по
КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
забезпечення» в сумі 10,000 тис. гривень.

1.4. Пункт 3 викласти в новій редакції, а саме:
Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком

№4 до цього рішення.
2. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Селищний голова                                     О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія 

Р І Ш Е Н Н Я
  

23.05.2018                                                                                      смт. Чупахівка

Про прийняття субвенції з
державного бюджету

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року
№ 237, Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту
23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з державного бюджету
на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти
«Нова українська школа» в сумі 83 007,00 грн. 

2. Направити на видатки загального фонду по КФК 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» 15 973 грн.  та на видатки спеціального фонду по
КФК  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в
сумі 67 034 грн. 

3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія 

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                        смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року
№ 237,  Бюджетного та Податкового  кодексів України,  інших нормативно-
правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити кошти з КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.  школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
кошти в сумі 83 007,00 грн. для спів фінансування програми забезпечення
якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                      смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018р. «Про зміни до 
селищного бюджету на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Кошти виділені з вільного залишку бюджету ОТГ, в сумі 22,3 тис.
грн. на топографічну зйомку ділянки М 1…500, а саме: 

під будинком культури площею 2,0 га, за адресою вул. Воздвиженська,
53 - 6.0 тис. грн.; 

під водогоном по вулицям Старосільська, Штурмовій, Новоселівській,
Травневій та провулку Шкільному - 16,3 тис. грн.

передати з загального фонду бюджету на спеціальний.
2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий

відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                        О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                          смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 5 
сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 
28.02.2018р. «Про передачу 
субвенції на вторинну медичну 
допомогу»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 15 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  в  рішення  5  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 28.02.2018р. «Про передачу субвенції на вторинну медичну
допомогу», а саме: виключити п.2 вищевказаного рішення.

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 
3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий

відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

23.05.2018                                                                                       смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

На підставі Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових
документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  В  редакції  Рішення  другої  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  02.01.2018  року  та  додатках  до  них  внести  відповідні
зміни:

у текстовій частині рішення застосувати одиниці виміру тис. гривень;
додатки  привести  у  відповідність  типовій  формі  рішення,  доведеній

Міністерством фінансів України;
у додатку № 1 змінити код доходу для дотації з місцевого бюджету на

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти  та  охорони  здоров’я  за  рахунок  відповідної  додаткової  дотації  з
державного бюджету, а саме замість коду доходів 41020200 застосувати код
доходів 41040200.

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
23.05.2018                                                                                         смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018р. «Про зміни до 
селищного бюджету на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Зробити зміни по кошторису видатків КФК 0611161 «Забезпечення
діяльності інших закладів у сфері освіти», а саме кошти з КЕКВ 2800 «Інші
поточні  видатки»  в  сумі  15,0  тис.  грн.  передати  на  КЕКВ  2240  «Оплата
послуг (крім комунальних)».

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                     О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
23.05.2018                                                                                      смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018р. «Про зміни до 
селищного бюджету на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити з КФК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи» з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 44,0 тис. грн. на КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» 4,5 тис. грн. 

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

23.05.2018                                                                                         смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

На підставі Рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради  від  26.04.2018  року,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,
інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26
Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  6  Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Виділити  з  бюджету  селищної  ради  з  КФК 0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар», кошти в сумі 178 618 грн. на КФК 0117670 «Внески
до  статутного  капіталу»  на  КЕКВ  3210  «Капітальні  трансферти
підприємствам (установам, організаціям) в сумі 178 618 грн. Кошти передати
до статутного фонду комунального підприємства «Добробут», на підтримку
та розвиток комунального підприємства.

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                                    О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я 
23.05.2018                                                                                        смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  клопотання  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради», Бюджетного та Податкового кодексів України,
інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1 Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти у сумі 10,0 тис. грн., для забезпечення оргтехнікою та
навчання працівників, а саме:

8,0 тис. грн. на КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів
у  сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

2,0 тис. грн. на КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)».

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                  О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

23.05.2018                                                                                        смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України
«Про  державну  допомогу  суб’єктам  господарювання»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити кошти з КФК 0116030 «Організація благоустрою
населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
17,0  тис.  грн.  на  КФК  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії».

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про розгляд депутатського 
звернення 
 
   Відповідно до  пункту 13 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  21,  22  Закону  України  «  Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутата
Чупахівської  селищної  ради  виборчому  округу  №3  Бекірової  Олени
Русланівни,  стосовно  виділення  коштів  на  реконструкцію  вуличного
освітлення по вулиці 8 Березня та провулку Молодіжному в смт Чупахівка,
Охтирського району, Сумської області, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
 
      1.  Інформацію депутата Чупахівської селищної ради Бекірової Олени
Русланівни,  стосовно  виділення  коштів  на  реконструкцію  вуличного
освітлення по вулиці 8 Березня та провулку Молодіжному в смт Чупахівка,
Охтирського району, Сумської області взяти до відома.
   2.  На  чергову  сесію  винести  питання  про  внесення  змін  до  Програми
соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної ради, а саме: додати
пункт  «  реконструкцію  вуличного  освітлення  по  вулиці  8  Березня  та
провулку Молодіжному в смт Чупахівка». 
   3. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  вивчити  питання  щодо  можливості  фінансування
реконструкції  вуличного  освітлення  по  вулиці  8  Березня  та  провулку
Молодіжному в смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області 
    4. Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати селищну
раду та депутата селищної ради Бекірову О.Р. у десятиденний термін.
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства, транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                                     О.В.Кужель
                                   



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                      смт. Чупахівка   

Про розгляд депутатського 
звернення 
 
   Відповідно до  пункту 13 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  21,  22  Закону  України  «  Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутата
Чупахівської  селищної  ради  виборчому  округу  №10  Хижняк  Світлани
Володимирівни, стосовно виділення коштів на відновлення та реконструкцію
вуличного  освітлення  по  вулицям  Будильська,  Прогонна  та  Гоголя  в  с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області, Чупахівська  селищна
рада
ВИРІШИЛА:
 
      1. Інформацію депутата Чупахівської селищної ради Хижняк Світлани
Володимирівни, стосовно виділення коштів на відновлення та реконструкцію
вуличного  освітлення  по  вулицям  Будильська,  Прогонна  та  Гоголя  в  с.
Оленинське, Охтирського району, Сумської області взяти до відома.
   2.  На  чергову  сесію  винести  питання  про  внесення  змін  до  Програми
соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної ради, а саме: додати
пункт  «  реконструкцію  вуличного  освітлення  по  вулицям  Будильська,
Прогонна та Гоголя в с. Оленинське». 
   3. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  вивчити  питання  щодо  можливості  фінансування
відновлення та реконструкції вуличного освітлення по вулицям Будильська,
Прогонна та Гоголя в с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області 
    4. Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати селищну
раду та депутата селищної ради Хижняк С.В. у десятиденний термін.
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства, транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                            О.В.Кужель



                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Сьома сесія 

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                       смт  Чупахівка  

Про розгляд депутатського 
звернення 

        Відповідно до  пункту 13 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  21,  22  Закону  України  «  Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутата
Чупахівської  селищної  ради  виборчому  округу  №7  Хижняк  Володимира
Миколайовича, стосовно ремонту громадських колодязів по вулиці Зарічна
та  провулку  Заозерному  в  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
 
      1. Інформацію депутата Чупахівської селищної ради Хижняк Володимира
Миколайовича, стосовно ремонту громадських колодязів по вулиці Зарічна
та  провулку  Заозерному  в  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області взяти до відома.
   2. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  вивчити  питання  щодо  можливості  фінансування
ремонту громадських колодязів по вулиці Зарічна та провулку Заозерному в
смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області 
    3. Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати селищну
раду та депутата селищної ради Хижняк В.М. у десятиденний термін.
    4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства, транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                                   О.В.Кужель
                                   



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 23.05.2018                                                                                         смт. Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Бандрабур Ганні Олександрівні
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Новопостроєне.

    Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" ст.12, 81,
118, 121, 125 Земельного кодексу України, розглянувши  проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки  гр. Бандрабур Ганни Олександрівни у
власність  в  с.  Новопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність гр. Бандрабур Ганні Олександрівні в с. Новопостроєне Охтирського
району Сумської області площею – 1,0000 га (сільськогосподарські землі, в
тому  числі  сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5111 наданої гр. Бандрабур Ганні Олександрівні. 
 2.  Передати  гр.  Бандрабур  Ганні  Олександрівні  у  приватну  власність
земельну ділянку  площею 1,0000 га(сільськогосподарські землі, в тому числі
сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
592038400:04:001:5111 для ведення особистого селянського господарства в с.
Новопостроєне.
3. Гр. Бандрабур Ганні Олександрівні право власності на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 23.05.2018                                                                                        смт. Чупахівка 

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Розінько Світлані Федорівні
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лантратівка.

            Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України, розглянувши  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Розінько  Світлані
Федорівні  у  власність  в  с.  Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської
області,селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у  власність  гр.  Розінько  Світлані  Федорівні  в  с.  Лантратівка  Охтирського
району Сумської області площею – 0,6000 га (сільськогосподарські землі, в
тому  числі  сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5221 наданої гр. Розінько Світлані Федорівні. 
 2. Передати гр. Розінько Світлані Федорівні у приватну власність земельну
ділянку  площею  0,6000  га(сільськогосподарські  землі,  в  тому  числі
сільськогосподарські угіддя – рілля) кадастровий номер 
592038400:02:001: 5221 для ведення особистого селянського господарства в
с. Лантратівка.
3.  Гр.  Розінько  Світлані  Федорівні  право  власності  на  земельну  ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова    О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія 

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                       смт. Чупахівка  

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр.Литвиненко Вікторії Іванівні
для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лантратівка.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування"
ст.12,81,118,121,125    Земельного  кодексу  України,  розглянувши   проект
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  гр.  Литвиненко Вікторії
Іванівні  у  власність  в  с.  Лантратівка,  Охтирського  району,  Сумської
області,селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр.  Литвиненко Вікторії  Іванівні  в  с.  Лантратівка Охтирського
району Сумської області площею – 1,1163 га (сільськогосподарські землі, в
тому  числі  сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5222 наданої гр. Литвиненко Вікторії Іванівні. 
 2. Передати гр. Литвиненко Вікторії Іванівні у приватну власність земельну
ділянку   площею  1,1163  га(сільськогосподарські  землі,  в  тому  числі
сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
592038400:02:001:5222 для ведення особистого селянського господарства в с.
Лантратівка.
3.  Гр.Литвиненко  Вікторії  Іванівні  право  власності  на  земельну  ділянку
оформити відповідно до Закону України " Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова  О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Сьома сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 23.05.2018                                                                                 смт. Чупахівка   

Про  створення  депутатської   групи  Охтирської  районної  організації
Партії  ВО  “Батьківщина”  в  Чупахівській  селищній  раді  та  обрання
голови, заступника голови та секретаря депутатської фракції

     Заслухавши  інформацію  депутата  Чупахівської  селищної  ради
Хижняк  Світлани  Володимирівни   про  створення  депутатської  групи
Охтирської  районної  організації  Партії   ВО“ Батьківщина ”в  Чупахівській
селищній  раді  та  обрання  голови,  заступника  голови  та  секретаря
депутатської фракції  Чупахівська селищна рада вирішила :

      Інформацію  Хижняк  С.В.  про  створення  депутатської  групи
Охтирської  районної  організації  Партії  ВО  “Батьківщина”  в  Чупахівській
селищній  раді та  обрання  голови,  заступника  голови  та  секретаря
депутатської групи прийняти до відома ( додається протокол зборів депутатів
Чупахівської  селищної  ради сьомого скликання від  Охтирської  організації
Партії ВО “Батьківщина”)

Селищний голова О.В.Кужель
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