
                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

Восьма сесія

ПРОТОКОЛ

 Восьма сесія селищної ради

                                                                                                    від 22.06.2018 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьмої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 22.06.2018                                                                                    смт Чупахівка

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

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

1.  Про  звільнення  від  плати  за  надання  соціальних  послуг  КУ  «Центр
надання соціальних послуг» Чупахівської селищної ради
Доповідає : Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради»
2.  Про  виділення  додаткових  коштів  на  забезпечення  твердим  паливом
(дровами) осіб, які виконують(виконували) службові обов’язки у зоні АТО та
членів сімей осіб, які загинули під час проведення АТО
Доповідає : Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради»
3.  Про поселення в групу підтриманого проживання Скоробагатька О.П. та
Алексіної Г.Ф.
Доповідає : Саєнко О.В.- начальник комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради»
4. Про затвердження вільного залишку станом на 01.01.2018 року
Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
5. Про внесення змін до текстової частини рішення 2 сесії сьомого скликання
Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
6. Про передачу субвенції бюджету Охтирського району для компенсаційних
виплат пільговим категоріям населення
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
7. Про прийняття субвенції з районного  бюджету
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
8.  Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу



9. Про скасування рішення 6 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради від 26.04.2018 року «Про співфінансування громадських робіт»
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
10. Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,
які застосовують спрощену систему оподаткування на території Чупахівської
селищної ради на 2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
11. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради на
2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
12.  Про  встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного  податку  на
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
13. Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
14.  Про  встановлення   розміру  ставки  збору  за  місця  для   паркування
транспортних засобів  на  майданчиках для  платного паркування в  смт
Чупахівка  на 2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
15.  Про  встановлення  туристичного  збору  на  території  Чупахівської
селищної ради  на 2019 рік
Доповідає  Діброва Л.О- провідний спеціаліст фінансового відділу
16.  Про  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством «Добробут»  майна,  що належить до комунальної  власності
Чупахівської селищної ради
Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
17.  Про створення  методичного  кабінету  відділу освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
Доповідає  :  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
18.  Про  утворення  Чупахівського  освітнього  округу,  визначення  опорною
школою Чупахівську  спеціалізовану школу І-ІІІ  ступенів та реорганізацію
Грінченківського   НВК:  ЗОШ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ  та  Лантратівського  НВК:
ЗОШ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ  у  філію  Чупахівської   спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів 
Доповідає  :  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
19. Про створення Центру Дитячої та Юнацької творчості при відділі освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради
Доповідає  :  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
20.  Про внесення змін та доповнень до рішення від 31.01.2018 року « Про
передачу Чупахівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»



Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  в
оперативне  управління  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради
Доповідає  :  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
21. Про надання дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки   для  ведення  особистого  селянського  господарства
Заривних Раїсі Олександрівні.
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
22.  Про зміну адреси на земельну ділянку жителя с.Грінченкове Табахаріна
В.В.
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
23.  Про зміну адреси на земельну ділянку жителя с.Грінченкове Табахаріна
В.В.
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної   ділянки для  будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури 
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної   ділянки для   будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів
комунального  обслуговування за адресою смт Чупахівка вул. Воздвиженська
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для   будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів
комунального  обслуговування за адресою вул. Зарічна, смт Чупахівка
27.  Про внесення  змін  до  структури  і  чисельності  апарату  та  виконавчих
органів Чупахівської селищної ради
Доповідає : Чуб П.А. - начальник організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
28.  Про затвердження  тарифу  на  вивіз  твердих  побутових  відходів  для
населення в смт Чупахівка та для установ і  організацій населених пунктів
Чупахівської ОТГ
Доповідає : Воробьйов О.П.- директор КП « Добробут»
29.  Про  програму  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області на 2018-
2020 роки
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради



30.  Про затвердження  Програми  розвитку автомобільних  доріг  загального
користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної
власності Чупахівської селищної ради на 2018 рік
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради
31. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради
32.  Про виділення коштів на  співфінансування робіт  по експлуатаційному
утриманню автомобільної дороги державного значення (дрібному поточному
ремонту), яка проходить по вулиці Слобожанська в смт Чупахівка 
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради
33.  Про виділення коштів на  співфінансування робіт  по експлуатаційному
утриманню автомобільної дороги державного значення (дрібному поточному
ремонту), яка проходить по вулиці Лебединська в смт Чупахівка 
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради
34. Про виділення коштів на спів фінансування робіт по експлуатаційному
утриманню  обласних  автомобільних  доріг  загального  користування
(дрібному  поточному  ремонту),  які  знаходяться  на  території  Чупахівської
селищної ради
Доповідає  :  Андоленко  О.М.-  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради
35. Про  створення  комунального  некомерційного  підприємства
«Чупахівський  селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради
 Доповідає  :  Ашурова  Г.Г.-  керівник  КЗ  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
36. Про  затвердження передавального акта
 Доповідає  :  Ашурова  Г.Г.-  керівник  КЗ  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
37.Різне: Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради до Прем’єр-
Міністра  України  В.Б.  Гройсмана  з  питань  ремонту  дороги  державного
значення Охтирка-Лебедин-Суми
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради

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

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- начальника комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради» про звільнення від плати за



надання  соціальних  послуг  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг»
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- начальника комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської  селищної ради» про виділення додаткових
коштів  на  забезпечення  твердим  паливом  (  дровами)  осіб,  які  виконують
(виконували)  службові  обов’язки  у  зоні  АТО  та  членів  сімей  осіб,  які
загинули під час проведення АТО
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- начальника комунальної установи «Центр надання
соціальних  послуг  Чупахівської   селищної  ради» про  поселення  в  групу
підтриманого проживання Скоробагатька О.П. та Алексіної Г.Ф.
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження вільного залишку станом на 01.01.2018 рік
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
внесення  змін  до  текстової  частини  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 одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
передачу субвенції бюджету Охтирського району для компенсаційних виплат
пільговим категоріям населення 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
прийняття субвенції з районного  бюджету 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста 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 одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
скасування рішення 6 сесії  сьомого скликання Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018 року «Про співфінансування громадських робіт»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
встановлення  ставок  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-підприємців,  які
застосовують  спрощену  систему  оподаткування  на  території  Чупахівської
селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу про
встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного  податку  на  території
Чупахівської селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О - провідного спеціаліста фінансового відділу  про
встановлення  податку  на  майно  (в  частині  транспортного  податку) на
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - провідного спеціаліста фінансового відділу про
встановлення  розміру ставки збору за місця для  паркування транспортних
засобів  на  майданчиках для  платного паркування в  смт Чупахівка  на 2019
рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О-  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  про
встановлення туристичного збору на території  Чупахівської селищної ради
на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством
«Добробут»  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  Чупахівської
селищної ради
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В. -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про утворення Чупахівського освітнього округу,
визначення  опорною  школою  Чупахівську   спеціалізовану  школу  І-ІІІ
ступенів та реорганізацію Грінченківського  НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ та
Лантратівського  НВК:  ЗОШ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ  у  філію  Чупахівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.  -  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  створення  Центру  Дитячої  та  Юнацької
творчості при відділі освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про внесення змін та доповнень до рішення від
31.01.2018  року  «Про  передачу  Чупахівського  закладу  дошкільної  освіти
(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської  селищної  ради Охтирського району
Сумської області в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника Чупахівської 
селищної ради про надання дозволу на розробку   проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського 
господарства Заривних Раїсі Олександрівні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про зміну адреси на земельну ділянку жителя с.Грінченкове
Табахаріна В.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про зміну адреси на земельну ділянку жителя с.Грінченкове
Табахаріна В.В.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки для  будівництва та обслуговування будівель
ринкової інфраструктури 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки для  будівництва та обслуговування будівель
закладів  комунального   обслуговування  за  адресою  смт  Чупахівка  вул.
Воздвиженська
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель
закладів  комунального   обслуговування  за  адресою  вул.  Зарічна,  смт
Чупахівка
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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



СЛУХАЛИ: Воробьйова О.П. - директора КП «Добробут» про затвердження
тарифу на вивіз твердих побутових відходів для населення в смт Чупахівка та
для установ і організацій населених пунктів Чупахівської ОТГ
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М. -  заступника селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради  про  програму
розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області на 2018-2020 роки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.  -  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради про затвердження
Програми  розвитку  автомобільних  доріг  загального  користування,  у  тому
числі  місцевого  значення  та  вулиць  і  доріг  комунальної  власності
Чупахівської селищної ради на 2018 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.  -  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради про внесення змін
та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської
селищної ради на 2018 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.  -  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради  про  виділення
коштів  на  спів-  фінансування  робіт  по  експлуатаційному  утриманню
автомобільної дороги державного значення (дрібному поточному ремонту),
яка проходить по вулиці Слобожанська в смт Чупахівка 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради  про  виділення
коштів  на  спів-  фінансування  робіт  по  експлуатаційному  утриманню
автомобільної дороги державного значення (дрібному поточному ремонту),
яка проходить по вулиці Лебединська в смт Чупахівка 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  Чупахівської  селищної  ради  про  виділення



коштів  на  спів-  фінансування  робіт  по  експлуатаційному  утриманню
обласних автомобільних доріг загального користування (дрібному поточному
ремонту), які знаходяться на території Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Ашурову  Г.Г.-  керівника  КЗ  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» про
створення  комунального  некомерційного  підприємства  «Чупахівський
селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Ашурову  Г.Г.-  керівника  КЗ  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» про
затвердження передавального акта
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  –  секретаря  селищної  ради  про  звернення
депутатів  Чупахівської  селищної  ради  до  Прем’єр-Міністра  України  В.Б.
Гройсмана з питань ремонту дороги державного значення Охтирка-Лебедин-
Суми
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували :

Селищний голова                                              О.В. Кужель

   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про звільнення від плати за 
надання соціальних послуг 
КУ «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради»

     Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009
року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)»,  розглянувши  звернення
голови Охтирської районної ради ветеранів Кучеренко Т.Р. щодо звільнення
від  плати  за  надання  соціальних  послуг  Вітер  Марії  Петрівни,  матері
загиблого воїна-афганця, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань
звільнення від плати за надання соціальних послугу комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської  селищної  ради»,  селищна
рада 

ВИРІШИЛА:

1. Звільнити Вітер Марію Петрівну 02.01.1942 р.  н.,  що проживає за
адресою с. Оленинське, вул. Будильська, буд. 2, кв. 4, від плати за надання
соціальних послуг соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр
надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради».

2.  Повідомити  про  дане  рішення  директора  комунальної  установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Саєнко О.
В. та голову Охтирської районної ради ветеранів Кучеренко Т.Р.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію селищної ради з питань звільнення від плати за надання соціальних
послуг  у  структурних  підрозділах  комунальної  установи  «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради».

Селищний голова                                                 О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про виділення додаткових коштів 
на забезпечення твердим паливом 
(дровами) осіб, які виконують (виконували) 
службові обов’язки у зоні АТО та членів 
сімей осіб, які загинули під час проведення АТО 

         Розглянувши  лист  управління  соціального  захисту  населення
Охтирської  РДА № 1-10/06  1195  від  24.05.2018  року  та  лист  Державного
підприємства  «Охтирське лісове господарство»  № 893 від  23.05.2018 року
щодо  забезпечення  твердим  паливом  (дровами)  осіб,  які  виконують
(виконували)  службові  обов’язки  у  зоні  АТО  та  членів  сімей  осіб,  які
загинули під час проведення АТО, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Виділити  додаткові  кошти  в  сумі  1672,20  грн.  для  забезпечення
твердим  паливом  (дровами)  осіб,  які  виконують  (виконували)  службові
обов’язки у зоні АТО та членів сімей осіб, які загинули під час проведення
АТО.

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

Селищний голова                                                О. В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про поселення в групу підтриманого 
проживання осіб похилого віку та 
осіб з інвалідністю Скоробагатька О.П. 
та Алексіної Г.Ф.

          Розглянувши листи комунальної установи « Центр соціальних послуг»
Чернеччинської сільської ради Охтирського району Сумської області № 01-14/200
від 02.04.2018 року та № 01-14/295 від 25.05.2018 року про передачу субвенції в
сумі  74255,00  грн  з  бюджету  Чупахівської  селищної  ради  до  бюджету
Чернеччинської сільської ради на утримання підопічних відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання Скоробагатька Олександра
Петровича  та  Алексіної  Ганни  Федорівни,  колишніх  жителів  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  на  поселення  Скоробагатька  Олександра  Петровича  та
Алексіної Ганни Федорівни в групу підтриманого проживання осіб похилого віку
та осіб з інвалідністю Чупахівської селищної ради

Селищний голова                                       О. В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка
 
Про затвердження  вільного
залишку станом на 01.01.2018 р

        Керуючись пунктом 23 статті  26, статтею 65 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 14, 23, частини 7
статті 78   Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-
правових документів, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошти вільного залишку, який склався на 01.01.2018 року
по  КФК  3242»  Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення в сумі 1004,23. грн.,  для подальшого використання по КЕКВ
2730 - інші виплати населенню по соціальному забезпеченню:

- 2694,95 грн – кошти вільного залишку по спецфонду КФК 0114060
«Забезпечення діяльності будинків культури, клубів» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» для придбання матеріалів для ремонту.

- 1975,73 грн - кошти вільного залишку спецфонду по КФК 0110150»
Організаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
міської, селищної та сільських рад» по КЕКВ 2800 на оплату податків.

-  3676,67грн.  –  кошти  вільного  залишку  спецфонду  КФК  0116013»
Забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного  господарства»  по
КЕКВ 2800 на оплату податків.

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

Селищний голова                                   О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання



Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                   смт Чупахівка   

Про внесення змін до текстової частини
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.,23.05.2018р.):

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 23 227,668 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 22 749,124  тис.
гривень,  видатки  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  478,554  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
22 749,124  тис. гривень та  спеціальному фонду 478,554 тис. гривень згідно з
додатком № 3 до цього рішення.

1.3. 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
Восьма сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про передачу субвенції бюджету
Охтирського району для 
компенсаційних виплат пільговим 
категоріям населення

        На підставі пункту 4.5 частини другої статті 101 Бюджетного кодексу
Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-правових
документів, відповідно до пункту 27 статті 26, пункту 2 статті 64, статті 65
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши
інформацію  провідного  спеціаліста  фінансового  відділу  Діброви  Любов
Олександрівни  про  передачу  субвенції  бюджету  Охтирського  району  для
компенсаційних  виплат  пільговим  категоріям  населення,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018  року,  кошти  в  сумі  53 218,71  грн.  для  соціального  захисту
населення  та  6 157,00  грн.  для  пільгового  перевезення  на  приміських
маршрутах в липні-грудні 2018 року.

2.  Передати із селищного бюджету районному бюджету субвенцію в
сумі  59375,71  грн.  для  компенсаційних  виплат  пільговим  категоріям
населення (додаток 1).

3. Селищному голові Кужелю О.В. заключити відповідні договори на
передачу субвенції.

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

Селищний голова                                      О.В. Кужель

Додаток 1
до рішення 8 сесії сьомого скликання

Чупахівської селищної ради
від 22.06.2018 року

РОЗРАХУНОК



потреби в коштах по участі в спів фінансуванні 
Чупахівською селищною радою

Управління соціального захисту населення
Охтирської РДА

на друге півріччя 2018 року

1. Соціальний захист населення (КЕКВ 2730) – 53 218,71 грн.;
2. Пільгове перевезення на приміських маршрутах в липні-грудні 2018

року (КЕКВ 2610) – 6 157,00 грн.

Загальна потреба в коштах – 59375,71 грн. 

Секретар селищної ради                                           М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
                                                           Восьма сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                   смт Чупахівка   

Про прийняття субвенції з
районного бюджету

       На підставі  Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до
пункту  23  статті  26,  пункту  7  статті  63  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію провідного спеціаліста
фінансового відділу Діброви Любов Олександрівни Прийняти до селищного
бюджету субвенцію з районного бюджету на будівництво міні футбольного
поля  зі  штучним покриттям газону  по  вул.  Воздвиженській,  буд.  53,  смт.
Чупахівка (будівельні витрати, інші витрати), селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з районного бюджету в
сумі 54111.39 грн.  

2.  Кошти  субвенції  з  районного  бюджету,  в  сумі  54 111,39  грн.,
спрямувати  на  будівництво  міні  футбольного  поля  зі  штучним покриттям
газону по вул. Воздвиженській, буд. 53, смт. Чупахівка (будівельні витрати,
інші витрати).

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
Восьма сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                   смт Чупахівка   

Про внесення змін до рішення 
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 року « 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»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  КФК  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 22 338,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі  4 915,00  грн.  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  -
27253,00 грн.

2.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  КФК  0611010
«Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 22 338,00
грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 4 915,00 грн. на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» .

3.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  КФК  0116030
«Організація  благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 140 000,00 грн. на КФК 0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» - 70 000,00 грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» - 70 000,00 грн.

4.  Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду по
КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» в сумі 27 315,00 грн., 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 2274 «Оплата природного газу» в сумі 27
315,00 грн. на спеціальний фонд КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» та КФК 0611020 «Надання
загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,
ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших
об’єктів».



5. Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду по
КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» в сумі 800,00 грн. на КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку»,  у
зв’язку з дефіцитом коштів для оплати підвищення кваліфікації кадрів.

6. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти у сумі 20,0 тис. грн., 

  Направити кошти на видатки установам по КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» - 15000,00 грн., та на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг  (крім  комунальних)»  -  5000,00  грн.  на  виготовлення   електронних
ключів для системи дистанційного обслуговування в Охтирському УДКСУ.

7. Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду по
КФК  0111213  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається
амбулаторно-поліклінічними закладами» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по
реалізації  державних  програм»  -  8050,00  грн.  на  КФК  0611010  «Надання
дошкільної  освіти» КЕКВ 2230 «Продукти  харчування»  -  3050,00 грн.,  на
КФК  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
2230 «Продукти харчування» - 5000 грн. 

8.  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
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                    смт Чупахівка   

Про скасування рішення 
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018 року «Про спів
фінансування громадських робіт»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 15 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію
провідного спеціаліста  фінансового  відділу Діброви  Любов Олександрівни
про економне та раціональне використання бюджетних коштів,  яка внесла
пропозицію  про  скасування  дії  рішення  6  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  26.04.2018  року  «Про  співфінансування
громадських робіт», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Скасувати  дію  рішення  6  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  26.04.2018  року  «Про  співфінансування  громадських
робіт»  щодо  укладання  договору  з  Охтирською  міськрайонною  філією
Сумського обласного центру зайнятості  про співфінансування громадських
робіт по благоустрою території ОТГ по заробітній платі з нарахуваннями в
сумі 36,6 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
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка



 
Про встановлення ставок єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців, які застосовують 
спрощену систему оподаткування на 
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік

      На підставі пункту 10.1 статті 10, пункту 12.4 статті 12 розділу І, статті
293  розділу  XIV  Податкового  кодексу  України  (зі  змінами),  керуючись
пунктом 24 частини 1 статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  пропозиції  постійної  комісії  з
планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій щодо встановлення  ставок  єдиного  податку  для  фізичних осіб-
підприємців  які  застосовують  спрощену  систему  оподаткування  селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Чупахівської селищної ради єдиний податок
для  фізичних  осіб–підприємців,  які  застосовують  спрощену  систему
оподаткування.

2. Елементи єдиного податку: платники податку, об’єкт оподаткування,
база оподаткування, порядок обчислення податку, податковий період, строк
та  порядок  сплати  податку,  строк  та  подання  звітності  про  обчислення  і
сплату  податку  визначаються  відповідно  до  норм  статей  291-300
Податкового кодексу України.

3.  Встановити  фіксовані  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб-
підприємців,  які  застосовують спрощену систему оподаткування,  обліку та
звітності, згідно з додатком 1.

4. Секретарю селищної ради оприлюднити рішення в засобах масової
інформації у встановленому законом порядку.

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

6.  Рішення  від  22.06.2017  «Про порядок  сплати  єдиного  податку  на
території Чупахівської селищної ради» визнати таким, що втратило чинність
з моменту набрання чинності даного рішення.

7. Рішення набирає чинності з 01.01.2019.

Селищний голова                                                        О.В. Кужель
Додаток 1

до рішення про встановлення єдиного податку
для фізичних осіб-підприємців які застосовують

спрощену систему оподаткування на
території Чупахівської селищної ради

 восьмої сесії  сьомого скликання
від 22.06. 2018 року

Фіксовані ставки єдиного податку
на 2019 рік, 



введені в дію з 1 січня 2019 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код
області

Код
району

Код
КОАТУУ

Назва

59 59203 5920382001
5920382002
5920382003
5920382004
5920382005
5920382006

с. Грінченкове
с. Всадки
с. Грунька
с. Соборне
с. П’яткине
с. Розсохувате

59 59203 5920355500
5920355503
5920355505
5920355507

смт. Чупахівка
с. Коновалик
с. Оленинське
с. Софіївка

59 59203 5920385401
5920385402
5920385403

с. Лантратівка
с. Духовниче
с. Новопостроєне

Для І групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно
до Державного Класифікатора видів економічної діяльності

 ДК 009:2010 
(за уточненим переліком ДФС України)

КВЕД Назва виду діяльності Ставка
податку02 Лісове господарство та лісозаготівлі х

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 10
13 Текстильне виробництво х
13.9 Виробництво інших текстильних виробів х
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 7
13.93 Виробництво килимів та килимових виробів 5
14 Виробництво одягу х
14.12 Виробництво робочого одягу 5
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 7
14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 7
14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 5
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 5
31.0 Виробництво меблів х
31.09 Виробництво інших меблів 10



45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів 

10
47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 10
95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку х
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 5
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого 

вжитку 
7

96.0 Надання інших індивідуальних послуг 7
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси  (крім 

виробництва перук) 
7

Для ІІ групи платників єдиного податку за видами діяльності відповідно
до Державного Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 

(за уточненим переліком ДФС України)







Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку *

Відсоткова  ставка  єдиного  податку  для  платників  третьої  групи
встановлюється у розмірі: 

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з
цим Кодексом;

 2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до
складу єдиного податку. 

Для  фізичних  осіб  -  підприємців,  які  здійснюють  діяльність  з
виробництва,  постачання,  продажу  (реалізації)  ювелірних  та  побутових
виробів  з  дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного
каміння  органогенного  утворення  та  напівдорогоцінного  каміння,  ставка
єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2.

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку
з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду
залежить  від  категорії  (типу)  земель,  їх  розташування  та  становить  (у
відсотках бази оподаткування):

1)  для  ріллі,  сіножатей  і  пасовищ (крім  ріллі,  сіножатей  і  пасовищ,
розташованих  у  гірських  зонах  та  на  поліських  територіях,  а  також
сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого грунту)  -
0,95;

2) для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,57;

3)  для  багаторічних  насаджень  (крім  багаторічних  насаджень,
розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

4)  для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на
поліських територіях, - 0,19;

5) для земель водного фонду - 2,43;
6)  для  сільськогосподарських  угідь,  що  перебувають  в  умовах

закритого грунту - 6,33.



Секретар селищної ради                                             М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території 
Чупахівської селищної ради на 2019 рік

          Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24
частини першої  статті  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:



1. Установити на території Чупахівської селищної ради:
- ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

згідно з додатком 1;
-  пільги  для  фізичних  та  юридичних  осіб,  надані  відповідно  до

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за
переліком згідно з додатком 2.

2. Секретарю селищної ради оприлюднити рішення в засобах масової
інформації у встановленому законом порядку.

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

4.  Рішення  від  22.06.2017  «Про  встановлення  податку  на  нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки» визнати таким, що втратило чинність
з моменту набрання чинності даного рішення.

5. Рішення набирає чинності  з  01.01.2019.

Селищний голова                                                О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 22.06.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на території
Чупахівської селищної ради на 2019 рік

      Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України та  пунктами 24,  28,  35  частини першої  статті  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

 
1. Установити на території Чупахівської селищної ради:



- ставки земельного податку згідно з додатком 1;
- пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту

284.1  статті  284  Податкового  кодексу  України,  за  переліком  згідно  з
додатком 2.

2. Секретарю селищної  ради  оприлюднити рішення  в  засобах  масової
інформації у встановленому законом порядку.

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

4. Рішення  від  22.06.2017р.  «Про  встановлення  плати  за  землю  на
території Чупахівської селищної ради» визнати таким, що втратило чинність
з моменту набрання чинності даного рішення.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019р.

Селищний голова                                           О.В. Кужель

                                                  Додаток 1
до рішення про встановлення ставок та

пільг із сплати земельного податку
восьма сесія сьомого скликання

від 22.06.2018 року

Ставки земельного податку
на 2019 рік,

введені в дію з 1 січня 2019 року
Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія

рішення органу місцевого самоврядування:

Код 
області

Код 
району

Код 
КОАТУУ

Назва

59 59203 5920382001
5920382002
5920382003
5920382004
5920382005
5920382006

с. Грінченкове
с. Всадки
с. Грунька
с. Соборне
с. П’яткине
с. Розсохувате



59 59203 5920355500
5920355503
5920355505
5920355507

смт. Чупахівка
с. Коновалик
с. Оленинське
с. Софіївка

59 59203 5920385401
5920385402
5920385403

с. Лантратівка
с. Духовниче
с. Новопостроєне

Вид цільового призначення земель
Ставки податку 

(% нормативної грошової оцінки)
За земельні ділянки,
нормативну грошову

оцінку яких проведено
(незалежно від

місцезнаходження)

За земельні ділянки за
межами населених

пунктів, нормативну
грошову оцінку яких

не проведено

Код Назва
для

юридичних
осіб

для
фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)

для
юридичних

осіб

для
фізичних
осіб (в т.ч.

ФОП)
1 2 3 4 5 6

01 Землі сільськогосподарського 
призначення 

х х х х

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва  

0,3 0,3 5 0,3

01.02 Для ведення фермерського 
господарства 

0,3 0,3 5 0,3

01.03 Для ведення особистого селянського
господарства 

0,3 0,3 5 0,3

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

0,3 0,3 5 0,3

01.05 Для індивідуального садівництва 0,3 0,3 5 0,3
01.06 Для колективного садівництва 0,3 0,3 5 0,3
01.07 Для городництва 0,3 0,3 5 0,3
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,3 0,3 5 0,3
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 0,3 0,3 5 0,3
01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства 
0,3 0,3 5 0,3

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві 

0,3 0,3 5 0,3

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції 

0,3 0,3 5 0,3

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення  

0,3 0,3 5 0,3

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

0,3 0,3 5 0,3



02 Землі житлової забудови х х х х
02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)  

0,03 0,03 х х

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

0,03 0,03 х х

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,03 0,03 х х

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання 

0,03 0,03 х х

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

0,03 0,03 х х

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва 

0,03 0,03 х х

02.07 Для іншої житлової забудови  0,03 0,03 х х
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 

та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

03 Землі громадської забудови х х х х
03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування  

х х х х

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

х х х х

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров'я 
та соціальної допомоги 

х х х х

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

х х х х

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування  

х х х х

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів 

х х х х

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

х х х х

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів туристичної інфраструктури
та закладів громадського 
харчування 

х х х х

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових 
установ 

х х х х

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 

х х х х

03.11 Для будівництва та обслуговування х х х х



будівель і споруд закладів науки 
03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 
обслуговування 

х х х х

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування  

х х х х

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів МНС

х х х х

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської 
забудови  

х х х х

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду

х х х х

04 Землі природно-заповідного фонду х х х х
04.01 Для збереження та використання 

біосферних заповідників 
х х х х

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

х х х х

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

х х х х

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

х х х х

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків 

х х х х

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків 

х х х х

04.07 Для збереження та використання 
парків-пам'яток садово-паркового 
мистецтва 

х х х х

04.08 Для збереження та використання 
заказників 

х х х х

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ 

х х х х

04.10 Для збереження та використання 
пам'яток природи 

х х х х

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків 

х х х х

05 Землі іншого природоохоронного 
призначення 

х х х х

06 Землі оздоровчого призначення 
(землі, що мають природні 
лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть 
використовуватися для 
профілактики захворювань і 
лікування людей)  

х х х х

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

х х х х

06.02 Для розробки родовищ природних х х х х



лікувальних ресурсів 
06.03 Для інших оздоровчих цілей х х х х
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 

та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

07 Землі рекреаційного призначення х х х х
07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення
 

х х х х

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об'єктів фізичної культури і спорту 

х х х х

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва 

х х х х

07.04 Для колективного дачного 
будівництва  

х х х х

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

08 Землі історико-культурного 
призначення 

х х х х

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 
культурної спадщини  

х х х х

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів 

х х х х

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення 

х х х х

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

09 Землі лісогосподарського 
призначення 

х х х х

09.01 Для ведення лісового господарства і
пов'язаних з ним послуг  

Податок за лісові землі справляється як
складова рентної плати (ст. 273.1 ПКУ)

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

х х х х

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

10 Землі водного фонду х х х х
10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами 
х х х х

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 

х х х х

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення 

х х х х

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

х х х х



водогосподарськими спорудами і 
каналами 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів 

х х х х

10.06 Для сінокосіння х х х х
10.07 Для рибогосподарських потреб х х х х
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей 

х х х х

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт 

х х х х

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд 

х х х х

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів 

х х х х

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

11 Землі промисловості х х х х
11.01 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, 
що пов'язані з користуванням 
надрами  

х х х х

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної та іншої промисловості 

х х х х

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств 

х х х х

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари 
та гарячої води, збирання, очищення
та розподілення води) 

х х х х

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

12 Землі транспорту х х х х
12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 
транспорту 

х х х х



12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту  

х х х х

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 
транспорту  

х х х х

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства 

х х х х

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту 

х х х х

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів трубопровідного 
транспорту 

х х х х

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту 

х х х х

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних
операцій 

х х х х

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту 

х х х х

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

13 Землі зв'язку х х х х
13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікації 
х х х х

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об'єктів 
поштового зв'язку 

х х х х

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв'язку 

х х х х

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 
13.05 та для збереження і 
використання земель природно-
заповідного фонду

х х х х

14 Землі енергетики х х х х
14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій  

х х х х

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії 

х х х х



14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду 

х х х х

15 Землі оборони х х х х
15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України
х х х х

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності внутрішніх військ МВС

х х х х

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної прикордонної 
служби України

х х х х

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки України

х х х х

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної спеціальної 
служби транспорту

х х х х

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки України

х х х х

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 
відповідно до законів України, 
військових формувань

х х х х

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду

х х х х

16 Землі запасу х х х х
17 Землі резервного фонду х х х х
18 Землі загального користування х х х х
19 Земельні ділянки, надані для 

комерційного використання 
1,5 1,5 5 0,3

20 Для цілей підрозділів 16 – 18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

х х х х

Встановити ставку податку у розмірі 10% (відсотків) від їх нормативної
грошової  оцінки  земельних  ділянок,  які  перебувають  у  постійному
користуванні  суб’єктів  господарювання  (крім  державної  та  комунальної
форми власності).

Секретар селищної ради                                        М.М. Маслюк



Додаток 2
до рішення про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного податку 
восьмої сесії сьомого скликання

від 22.06.2018 року

Пільги зі сплати земельного податку
на 2019 рік, 

введені в дію з 1 січня 2019 року

Адміністративно-територіальна одиниця,на яку поширюється дія
рішення органу місцевого самоврядування:

Код 
області

Код 
району

Код 
КОАТУУ

Назва

59 59203 5920382001
5920382002
5920382003
5920382004
5920382005
5920382006

с. Грінченкове
с. Всадки
с. Грунька
с. Соборне
с. П’яткине
с. Розсохувате



59 59203 5920355500
5920355503
5920355505
5920355507

смт. Чупахівка
с. Коновалик
с. Оленинське
с. Софіївка

59 59203 5920385401
5920385402
5920385403

с. Лантратівка
с. Духовниче
с. Новопостроєне



Група платників, категорія/цільове призначення земельних
ділянок

Розмір
пільги 

(у
відсотках

)
Інваліди першої і другої групи в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ 100
Фізичні особи, які виховують трьох і  більше дітей віком до 18
років в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ

100

Пенсіонери (за віком) в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ 100
Ветерани  війни  та  особи,  на  яких  поширюється  дія Закону
України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх
соціального захисту» в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ

100

Фізичні  особи,  визнані  законом  особами,  які  постраждали
внаслідок Чорнобильської  катастрофи в межах п.  281.2 ст.  281
ПКУ

100

Земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних
осіб  поширюється  на  одну земельну ділянку за  кожним видом
використання у межах граничних норм (згідно п.  281.4 ст.  281
ПКУ): 
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не 
більш як 2 га, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
у селах-не більш як 0,25 га, в селищах-не більш як 0,15 га, для 
індивідуального дачного будівництва-не більш як 0,10 га, для 
будівництва індивідуальних гаражів-не більш як 0,01 га, для 
ведення садівництва-не більш як 0,12 га.

100

Власники  земельних  ділянок,  земельних  часток  (паїв)  та
землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої групи
– за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв)
в оренду платнику єдиного податку четвертої групи

100

Санаторно-курортні  та  оздоровчі  заклади  громадських
організацій  інвалідів,  реабілітаційні  установи  громадських
організацій інвалідів

100

Громадські  організації  інвалідів  України,  підприємства  та
організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та
спілками  громадських  організацій  інвалідів  і  є  їх  повною
власністю,  де  протягом  попереднього  календарного  місяця
кількість  інвалідів,  які  мають  там  основне  місце  роботи,
становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності
штатних  працівників  облікового  складу  за  умови,  що  фонд
оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду
не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100

Дошкільні  та  загальноосвітні  навчальні  заклади  незалежно  від
форми власності і джерел фінансування

100

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів

100

Заклади науки (крім національних та державних дендрологічних
парків), які повністю утримуються за рахунок коштів державного
або місцевих бюджетів

100

Заклади  освіти,  які  повністю  утримуються  за  рахунок  коштів
державного або місцевих бюджетів

100

Заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного або місцевих бюджетів

100

Заклади  соціального  захисту,  які  повністю  утримуються  за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

Заклади фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

Державні  та  комунальні  дитячі  санаторно-курортні  заклади  та
заклади  оздоровлення  і  відпочинку,  а  також дитячі  санаторно-
курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі
підприємств,  установ  та  організацій,  які  є  неприбутковими  і
внесені  контролюючим  органом  до  Реєстру  неприбуткових
установ та організацій

100

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи
вищої  спортивної  майстерності,  центри  фізичного  здоров’я
населення,  центри  з  розвитку  фізичної  культури  і  спорту
інвалідів,  дитячо-юнацькі  спортивні  школи,  а  також  центри
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності,
дитячо-юнацькі  спортивні  школи  і  спортивні  споруди
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих
осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та
включені  до  Реєстру  неприбуткових  установ  та  організацій,  за
земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди

100

Органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,
органи  прокуратури,  суди,  заклади,  установи  та  організації,
військові  формування,  утворені  відповідно до Законів  України,
Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України,
органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які повністю
утримуються  за  рахунок  коштів  державного  або  місцевих
бюджетів

100

Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок під
об’єктами комунальної власності 

100

Секретар селищної ради                               М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                        смт Чупахівка  

Про встановлення податку на майно
(в частині транспортного податку) на
території Чупахівської селищної ради
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
 
         Відповідно до пункту 24 статті  26  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними
змінами та доповненнями), статті 10, 12, 267 Податкового кодексу України
від  19.04.2018,  №  2374-19 (із  внесеними  змінами  та  доповненнями)  з
врахуванням  пункту  5  розділу  XIX  Податкового  кодексу  України  від  2
грудня  2010  року  №  2755-VІ  та  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової  реформи»  від  28 грудня  2014 року  № 71-  VІІІ,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

Встановити  податок  на  майно (в  частині  транспортного  податку)  на
території  Чупахівської селищної ради об’єднаної територіальної громади на
2019 рік

1. Платники податку
1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним
законодавством  власні  легкові  автомобілі,  що  відповідно  до  підпункту  1
пункту 2 цього рішення є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування
1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких

минуло не більше п’яти років (включно) та середньо-ринкова вартість яких
становить  понад  375  розмірів  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої
законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

3. База оподаткування
1.  Базою  оподаткування  є  легковий  автомобіль,  що  є  об’єктом

оподаткування відповідно до підпункту 1 пункту 2 даного рішення.
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4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі  25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування.

5. Податковий період
1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

      6. Порядок обчислення та сплати податку
1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних

осіб  здійснюється  контролюючим  органом  за  місцем  реєстрації  платника
податку.

2.  Податкове/податкові  повідомлення-рішення  про  сплату  суми/сум
податку  та  відповідні  платіжні  реквізити  надсилаються  (вручаються)
платнику  податку  контролюючим органом за  місцем його  реєстрації  до  1
липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного
власника  до  іншого  протягом  звітного  року  податок  обчислюється
попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця,
в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а
новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на
цей об’єкт.

Контролюючий  орган  надсилає  податкове  повідомлення-рішення
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

4.  За  об’єкти  оподаткування,  придбані  протягом  року,  податок
сплачується  пропорційно кількості  місяців,  які  залишилися  до кінця року,
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку
1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і

зараховується  до  селищного  бюджету  згідно  з  положеннями Бюджетного
кодексу України.

8. Строки сплати податку
1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового

повідомлення-рішення;
б)  юридичними  особами  -  авансовими  внесками  щокварталу  до  30

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній
податковій декларації.

9 . Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.
       10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансовий
відділ  Чупахівської селищної ради.

11. Рішення набирає чинності  01 січня 2019 року.

Селищний голова                                    О.В. Кужель
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про встановлення  розміру ставки
збору за місця для  паркування 
транспортних засобів  на  майдан-
чиках для  платного паркування 
в  смт Чупахівка  на 2019 рік

              
     Відповідно  до  пункту  24  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними
змінами та доповненнями), статті 10, 12, 2681  Податкового кодексу України
від  19.04.2018,  №  2374-19 (із  внесеними  змінами  та  доповненнями)  з
врахуванням  пункту  5  розділу  XIX  Податкового  кодексу  України  від  2
грудня  2010  року  №  2755-VІ  та  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової  реформи»  від  28 грудня  2014 року  № 71-  VІІІ,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

Встановити  на  території  Чупахівської  селищної  ради  об’єднаної
територіальної громади збір за місця для паркування транспортних засобів на
2019 рік

1. Платники збору.
1.1  Платниками  збору  є  юридичні  особи,  їх  філії  (відділення,

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської,
селищної,  міської  ради  або  ради  об’єднаних  територіальних  громад,  що
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій
громад,  організовують та провадять  діяльність  із  забезпечення  паркування
транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально
відведених автостоянках.

2. Об’єкт і база оподаткування збором.
          2.1 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням
сільської,  селищної,  міської  ради  або  ради  об’єднаних  територіальних
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громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування
територій  громад,  спеціально  відведена  для  забезпечення  паркування
транспортних  засобів  на  автомобільних  дорогах  загального  користування,
тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги
(будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого
бюджету,  за  винятком  площі  земельної  ділянки,  яка  відведена  для
безоплатного  паркування  транспортних  засобів,  передбачених статтею
30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
         2.2 Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для
паркування,  а  також  площа  комунальних  гаражів,  стоянок,  паркінгів
(будівель,  споруд,  їх  частин),  які  побудовані  за  рахунок коштів  місцевого
бюджету.

3. Ставки збору.
3.1  Ставки  збору  встановлюються  за  кожний  день  провадження

діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1
кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження
такої  діяльності,  у  розмірі  до  0,05  відсотка  мінімальної  заробітної  плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
      4. Порядок обчислення та строки сплати збору.

 4.1.  Сума  збору  за  місця  для  паркування  транспортних  засобів,
обчислена  відповідно  до  податкової  декларації  за  звітний  (податковий)
квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

5 . Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.
6.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  фінансовий

відділ  Чупахівської селищної ради.
7. Рішення набирає чинності  01 січня 2019 року.

Селищний голова                                              О.В. Кужель
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                        смт Чупахівка  

Про встановлення туристичного 
Збору на території Чупахівської 
селищної ради на 2019 рік
 
        Відповідно  до  пункту  24  статті  26  Закону  України  «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними
змінами та доповненнями), статті 10, 12, 268 Податкового кодексу України
від  19.04.2018,  №  2374-19 (із  внесеними  змінами  та  доповненнями)  з
врахуванням  пункту  5  розділу  XIX  Податкового  кодексу  України  від  2
грудня  2010  року  №  2755-VІ  та  Закону  України  «Про  внесення  змін  до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової  реформи»  від  28 грудня  2014 року  № 71-  VІІІ,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

Встановити на території  Чупахівської селищної ради туристичний збір
на 2019 рік.

1. Платники збору.
1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної
одиниці, на якій діє рішення селищної ради про встановлення туристичного
збору,  та  отримують  (споживають)  послуги  з  тимчасового  проживання
(ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2. Ставка збору
Ставка встановлюється у розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору,

визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
3. База справляння збору.
Базою справляння  є  вартість  усього  періоду  проживання  (ночівлі)  в

місцях,  визначених  підпунктом  268.5.1 статті  268  Податкового  кодексу
України, за вирахуванням податку на додану вартість.

До  вартості  проживання  не  включаються  витрати  на  харчування  чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2374-19


білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на
в’їзд  (віз),  обов’язкове  страхування,  витрати  на  усний  та  письмовий
переклади,  інші  документально оформлені  витрати,  пов’язані  з  правилами
в’їзду

4. Податкові агенти.
Справляння збору може здійснюватися:
а)  адміністраціями  готелів,  кемпінгів,  мотелів,  гуртожитків  для

приїжджих  та  іншими  закладами  готельного  типу,  санаторно-курортними
закладами;

б)  квартирно-посередницькими  організаціями,  які  направляють
неорганізованих  осіб  на  поселення  у  будинки  (квартири),  що  належать
фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором
найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які
уповноважуються  селищною  радою  справляти  збір  на  умовах  договору,
укладеного з селищною радою.

5. Податковий період.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Особливості справляння збору.

Податкові  агенти  справляють  збір  під  час  надання  послуг,  пов’язаних  з
тимчасовим проживанням (ночівлею),  і  зазначають  суму сплаченого збору
окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

7. Порядок сплати збору.
Сума  туристичного  збору,  обчислена  відповідно  до  податкової

декларації  за  звітний  (податковий)  квартал,  сплачується  щоквартально,  у
визначений  для  квартального  звітного  (податкового)  періоду  строк,  за
місцезнаходженням податкових агентів.
Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає
послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого
податкового  агента,  зобов’язаний  зареєструвати  такий  підрозділ  як
податкового  агента  туристичного  збору  у  контролюючому  органі  за
місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
9 . Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства.

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

11. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Селищний голова                                         О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про закріплення на праві господарського
відання за комунальним підприємством
« Добробут» майна, що належить до 
комунальної власності Чупахівської
селищної ради

            Відповідно до пункту 31 статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію
головного  бухгалтера  Чупахівської  селищної  ради  Чуб Наталії  Вікторівни
про стан водопостачання  на території селища Чупахівка, яка повідомила, що
на  території  селища  існує  дві  системи  водогону:  одна  від  артезіанської
скважини, потужністю 22 куб.м., друга - від скважини, потужністю 15 куб.м.
враховуючи ситуацію, яка склалася з водопостачанням, Чупахівська селищна
рада

ВИРІШИЛА:

1.  Закріпити  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  «Добробут»  майно  (систему  водогону),  що  належить  до
комунальної  власності  та  знаходиться  на  балансі  Чупахівської  селищної
ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.  Комунальному  підприємству  "Добробут" Чупахівської  селищної
ради:

2.1.  Здійснювати  контроль  за  збереженням  та  використанням  за
цільовим призначенням майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Чупахівській селищній раді спільно з комунальним підприємством
«Добробут»  Чупахівської  селищної  ради»  здійснити  організаційно-правові
заходи щодо виконання цього рішення.

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



       
Селищний голова                                                        О.В. Кужель

Додаток 1

Майно, що закріплюється на праві господарського відання за
комунальним підприємством « Добробут», належить до комунальної

власності обєднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради
та передається на баланс КП «Добробут»

 
Найменування майна та його  
технічні характеристики

Рік  
випуск
у

Інвентарний
номер

 Первісна         
балансова
Вартість, грн.

Кількість

Водонапірна башта 2007 10400002 2000 1

 Свердловина

2007 10400005 18000 І

Артезіанська свердловина 2008 1040006 298502 1
Насос ЕЦВ 6-10-80 2015 1040007 6580 1
Насос ЕЦВ 6-10-80 2015 1040008 6580 1
Насос 2016 10400009 5080 

Залишкова 
вартість,грн

1

Водогін 950м (вул.Заозерна) 300,00
Водогін 1200м (вул.Леніна) 380,00
Артскважина (вул.Заозерна) 350,00 1
Водонапірна башня (вул.Заозерна) 650,00 1
Насос (вул.Заозерна) 200,00 1
Лічильник СП-195-20-50А 317,00 1
Лічильник 3-х фазний 375,00 1
Труби водопідйомні 300,00 45м
Станція автом.управління 100,00 1
Металорукав РЦЗ 25мм 59,30 10м
Провід ПВС 3x10 54,00 15м
Насос б/у 400,00 1
Замок навісний 21,00 1
Реле контроля фаз 228,67 1
Замок навісний 14,00 1
Замок навісний 15,00 1
Електролампочки 11,00 4
Кабель АВВГ4Х10 94,90 4м
Щит Е-2 192,00 1
Автомат.вимикач 16А 231,00 1

Секретар селищної ради                                       М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про створення методичного 
кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Чупахівської селищної ради

       Керуючись пунктом 32 частиною 1 статтею 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування»,  Законами  України  «  Про  освіту»,  «  Про  загальну
середню освіту», « Про дошкільну освіту», заслухавши інформацію начальника
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентин   Володимирівни  про
необхідність створення методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської  селищної  ради  для  науково-методичного  забезпечення  системи
освіти  Чупахівської  селищної  ради,  організації  науково-методичної  роботи,
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Створити  методичний  кабінет  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.

2. Затвердити « Положення про методичний кабінет відділу освіти, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради » (додається).

3.  Підготувати  та  подати  подання  в  Сумський  обласний  інститут
післядипломної  педагогічної  освіти  про  затвердження  Бекірової  Олени
Русланівни на посаду завідувача методичним кабінетом відділу освіти, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  відділ  освіти,
молоді та спорту.

Селищний голова                                          О.В.Кужель



Додаток 
до рішення про створення методичного

кабінету відділу освіти, молоді та спорту
восьмої сесії сьомого скликання

від 22.06.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про методичний кабінет

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

       Положення розроблено на основі Типового Положення про районний
(міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  08.08.2008  №  1119  та  зареєстрованого  в
Міністерстві юстиції України 25.12.2008 за № 1239/15930.

1. Загальні положення

1.1. Методичний  кабінет  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  (далі  -
методичний  кабінет)  є  науково-методичною установою,  яка  відповідно  до
чинного  законодавства  здійснює  науково-методичний  супровід  закладів
загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області, організацію підвищення кваліфікації
педагогічних  працівників  (що  проводиться  не  рідше  одного  разу  на  п'ять
років) у період між курсами підвищення кваліфікації (міжкурсовий період).
       1.2. Засновником методичного кабінету є відділ освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
       1.3.  У своїй діяльності  методичний кабінет керується Конституцією
України,  законами  України  "Про  освіту",  "Про  загальну  середню  освіту",
"Про  дошкільну  освіту",  "Про  позашкільну  освіту",  "Про  інноваційну
діяльність",  "Про  місцеве  самоврядування",  указами  і  розпорядженнями
Президента  України,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  іншими
актами  законодавства  в  галузі  освіти,  в  тому  числі  Міністерства  освіти  і
науки  України,  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, цим Положенням.
      1.4. Методичний кабінет підпорядковується засновнику з усіх питань
діяльності, в частинах: діловодства - відділу освіти, планування та науково-
методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти -
обласному інституту післядипломної педагогічної освіти.



       1.5  Створення,  припинення  діяльності,  реорганізація  та  ліквідація
методичного  кабінету  здійснюються  у  встановленому  чинним
законодавством порядку.

2. Мета, основні принципи та функції діяльності
методичного кабінету

         2.1. Метою діяльності  методичного кабінету є науково-методичне
забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти Чупахівської
селищної  ради,  організація  науково-методичної  роботи,  підвищення
кваліфікації, професійного рівня педагогічних  працівників  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, розвиток
їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.
        2.2. Організація  діяльності  методичного  кабінету  ґрунтується  на
принципах, визначених статтею 6 Закону України « Про освіту», зокрема:

- демократизму та гуманізму;
- доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника

щодо  повної  реалізації  його  духовного,  творчого  та
інтелектуального потенціалу;

- наступності, безперервності фахового вдосконалення;
- науковості,  гнучкості,  прогностичності,  системності  науково-

методичної роботи з педагогічними кадрами;
- незалежності  від  політичних  партій,  громадських  і  релігійних

організацій.
       2.3.Функції методичного кабінету:

       2.3.1. Цільові:

- прогностична  -  враховує  перспективи  розвитку  освітньої  галузі,
спрямована  на  використання  в  педагогічній  практиці  сучасних  наукових
психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
- компенсаторна  -  передбачає  надання  педагогічним  працівникам
інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної
освіти;
-  інформаційно-коригувальна,  відновлювальна  -  спрямована  на  корекцію,
оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки
та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

       2.3.2. Організаційні:
-  трансформаційна  -  відбір,  методичне  опрацювання  сучасних  наукових
досягнень у галузі освіти, надання рекомендацій щодо їх трансформування в
педагогічну  практику  працівників  закладів  освіти  Чупахівської  селищної
ради;
-  діагностична  -  систематичний  моніторинг  навчально-виховного  процесу,
рівня  знань,  умінь,  навичок  учнів  закладів  освіти  Чупахівської  селищної



ради,  їх  навчальних  досягнень  і  вихованості,  а  також професійного  рівня
педагогічних працівників;
-  моделююча  -  моделювання  змісту,  форм,  методів  підвищення  фахової
кваліфікації педагогічних працівників;
-  інформаційно-аналітична  -  вивчення,  узагальнення  перспективного
педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі,
удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
- організаційно-координуюча - координація діяльності методичних об'єднань,
закладів освіти Чупахівської селищної ради;

        2.3.2. Соціально-психологічні:
-  створення  належного  психологічного  клімату,  вивчення  та  розв'язання
конфліктних  ситуацій  у  педагогічних  колективах  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради.

III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

        3.1. Діяльність методичного кабінету здійснюється за такими основними
напрямами:

- науково-методичний - відповідне забезпечення системи дошкільної та
загальної середньої освіти;

- трансформаційний  -  трансформування  наукових  ідей  у  педагогічну
практику;

- експериментально-дослідний  -  науково-методична  підтримка
інноваційної  діяльності  в  освітній  галузі,  наукових  пошуків  та
експериментальної  роботи  педагогічних  працівників  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради;

- інформаційно-методичний  супровід  -  інформаційно-коригуючий,
інформаційно-аналітичний  супровід  діяльності  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради та педагогічних працівників;

- плануючо-організаційний  -  планування,  організація,  проведення
науково-, навчально-методичних заходів, у тому числі випереджально-
прогностичного плану;

- навчальний,  психолого-педагогічний  -  консультування  педагогічних
працівників  з  проблем  сучасного  розвитку  освіти,  організації
навчально-  виховного  процесу,  досягнень  психолого-педагогічної
науки.

     3.2. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:
- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи

педагогічних  працівників,  удосконалення  форм  і  методів  підвищення  їх
кваліфікації, у тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

- координація діяльності методичних об'єднань, методичних кабінетів у
закладах освіти Чупахівської селищної ради;

- моніторинг  якості  загальної  середньої  освіти,  рівня  навчальних
досягнень  учнів,  у  тому  числі  тих,  що  навчаються  за  альтернативними



підручниками  і  навчальними  посібниками,  їх  відповідності  Державному
стандарту  початкової  освіти  та  Державному  стандарту  базової  та  повної
загальної  середньої  освіти,  моніторинг  умов  забезпечення  належного
психічного та фізичного стану учнів у закладах освіти Чупахівської селищної
ради;

- моніторинг  стану  психічного,  фізичного  розвитку  дітей  дошкільного
віку,  набуття  ними  життєвого  досвіду,  вироблення  вмінь  і  навичок,
необхідних  для  подальшого  навчання;  стану  організації  педагогічного
процесу та науково-методичної роботи в цих закладах;

- здійснення  організації  апробації  та  моніторингових  досліджень
навчально-методичного  забезпечення  дошкільної  освіти,  підручників,
навчальних посібників  та  іншої  навчальної  літератури для  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради;

- вивчення  потреб  та  надання  практичної  допомоги  молодим
спеціалістам,  іншим  педагогічним  працівникам,  у  тому  числі  в  період
підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання, на
вимогу відділу освіти, оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних
працівників, що атестуються;

- організація,  науково-методичне  забезпечення  роботи  з  резервом
керівних кадрів закладів освіти Чупахівської селищної ради;

- упровадження  сучасних  освітніх  систем,  технологій,  інтерактивних
методів організації навчання та виховання;

- проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших
фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям
допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- взаємодія  з науковими відділеннями Малої  академії  наук України та
іншими  учнівськими  товариствами,  організація  проведення  І  та  II  етапів
Всеукраїнських олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсів-захистів  науково-
дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо;  організація  підготовки  команд  та
окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- організація  інформаційно-комунікаційного  обслуговування  та
використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  в  навчально-
виховному процесі, діяльності закладів освіти Чупахівської селищної ради;

- вивчення,  узагальнення  та  впровадження  в  педагогічну  практику
досвіду використання інноваційних технологій, сучасних  форм
організації навчально-виховного процесу;

- формування  електронної  бази  даних  щодо  перспективного
педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних  колективів,
окремих  працівників;  створення  сучасних  науково-методичних  матеріалів,
фондів  навчальної,  довідкової,  методичної,  психолого-  педагогічної,
наукової,  науково-популярної,  художньої  та іншої  літератури,  періодичних
педагогічних видань;

- проведення  заходів,  спрямованих  на  поширення  інформації  щодо
дослідно-експериментальної,  науково-пошукової  роботи  та  інноваційної



діяльності закладів освіти Чупахівської селищної ради, окремих педагогічних
працівників;

- висвітлення  в  засобах  масової  інформації  інноваційної  діяльності
педагогічних  колективів  та  окремих  педагогічних  працівників,  проблем
розвитку освіти в Чупахівській селищній раді.
        3.3.  Методичний кабінет у процесі  реалізації  покладених на нього
завдань взаємодіє з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,
центром  практичної  психології  і  соціальної  роботи,  психолого-медико-
педагогічною  консультацією,  вищими  навчальними  закладами,  творчими
спілками, громадськими установами та організаціями тощо.
        3.4.  Колегіальним  органом  керівництва  методичним  кабінетом  є
науково-методична рада.

IV. Кадрове забезпечення методичного кабінету

        4.1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та
освітніх галузей Державного стандарту базової та повної загальної середньої
освіти до штату працівників методичного кабінету входять такі посади:

№ Назва структурного підрозділу Кількість штатних
з/п одиниць

1. Завідувач методичним кабінетом 1

2. Методист 1

3. Методист психологічної служби 0.5

Разом 2,5

          4.2.  Напрями,  зміст  діяльності  методистів  методичного  кабінету
визначаються посадовими інструкціями та  функціональними
обов'язками  залежно  від  їхньої  освіти,  кваліфікації  та  наявних  штатних
одиниць.
          4.3. Методичний кабінет  очолює  завідувач,  який  призначається  на
посаду та звільняється з посади начальником відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської  селищної  ради  за  погодженням  з  обласним  інститутом
післядипломної педагогічної освіти.
          4.3.1. Завідувач:

- здійснює загальне керівництво діяльністю методичного кабінету, готує
план  роботи,  погоджує  і  затверджує  його  в  установленому порядку,
контролює ступінь виконання;

- погоджує  структуру  методичного  кабінету,  посадові  інструкції  та
функціональні обов'язки його працівників;

- представляє  інтереси  методичного  кабінету  у  відносинах  із
засновником,  відділом  освіти,  обласним  інститутом  післядипломної
педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;



- вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати
праці працівників;

- видає в межах компетенції листи, накази та забезпечує контроль за їх
виконанням;

         4.3.2.  Завідувач є членом колегії  відділу освіти,  молоді та спорту
Чупахівської селищної ради .
         4.4. Працівникам методичного кабінету встановлюється заробітна плата
згідно  з  тарифними  розрядами  посад  Єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і
коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій
окремих  галузей  бюджетної  сфери,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  30.08.2002  №  129,  відповідно  до  чинного
законодавства.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
методичного кабінету

5.1.  Матеріально-технічне  забезпечення  методичного  кабінету
здійснюється відділом освіти, який забезпечує його необхідними будівлями,
обладнанням, організовує будівництво,  ремонт приміщень, їх господарське
обслуговування тощо.

5.2. Фінансування методичного кабінету здійснюється відділом освіти за
рахунок коштів місцевих бюджетів, а також із інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.

VI. Міжнародне співробітництво
методичного кабінету

6.1. Методичний кабінет за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази може:

6.1.1.  Організовувати  та  проводити  міжнародні  науково-методичні
семінари,  конференції,  практикуми,  наради,  виставки  тощо,  здійснювати
взаємне  стажування  працівників,  брати  участь  у  міжнародних  науково-
методичних заходах;

6.1.2.  Установлювати  прямі  зв'язки  з  партнерами  за  кордоном,
міжнародними  освітніми  організаціями,  закладами  освіти,  науковими
установами  зарубіжних  країн  у  встановленому  чинним  законодавством
порядку.

                     Начальник відділу освіти
                     молоді та спорту                                                В.В. Полуйко



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

    Про утворення Чупахівського освітнього округу, визначення опорною
школою  Чупахівську  спеціалізовану  школу  І-ІІІ  ступенів  та
реорганізацію  Грінченківського  НВК:  ЗОШ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ  та
Лантратівського  НВК:  ЗОШ  І-ІІ  ступенів-ДНЗ  у  філію  Чупахівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

        На  виконання пункту 6 абзацу 5 Прикінцевих положень Закону України  від
24.12.2015  року  №  911  «  Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України», Постанови Кабінету  Міністрів України  від 20.01.2016 № 79 « Про
внесення змін до деяких  постанов Кабінету Міністрів України», розпорядження
голови Сумської обласної державної адміністрації від 13.04.2017 №195-ОД « Про
створення та функціонування опорних шкіл у Сумській області»,  враховуючи
демографічну ситуацію в селищній раді, з метою забезпечення надання якісних
освітніх  послуг  для  жителів  Чупахівської  селищної  ради,  відповідно  ст.  43
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  рішення  протоколу  №1  від  21.06.2018  засідання
конкурсної комісії з визначення опорного закладу загальної середньої освіти
Чупахівської селищної ради (протокол додається).

2. Утворити з 22.08.2018 Чупахівський освітній округ та визначити
опорним  навчальним  закладом  Чупахівську  спеціалізовану  школу  І-ІІІ
ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
шляхом перетворення її  в  Чупахівську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів  з
філіями:

Лантратівський навчально-виховний комплекс:  загальноосвітня школа
І-ІІ  ступенів – дошкільний навчальний заклад Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та Грінченківський навчально-виховний
комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.



          Комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-
садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.

2.  Припинити діяльність юридичних осіб  – Грінченківський  навчально-
виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області (42725, Сумська область, Охтирський район, с. Грінченкове ,
пров.  Шкільний,  1,код  ЄДРПОУ  23053393)  та  Лантратівський  навчально-
виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області (42725, Сумська область, Охтирський район, с. Лантратівка ,
пров.  Шкільний,  3,код  ЄДРПОУ  23053861)   реорганізувавши  їх  шляхом
приєднання  до  Чупахівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради Охтирського району Сумської області,  як  філії
даної освітньої установи.

3.  Установити,  що  Чупахівська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського району  Сумської  області є
правонаступником  усіх  прав  та  обов’язків  Лантратівського  навчально-
виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області та  Грінченківського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

4.  Установити  термін  проведення  реорганізації  Лантратівського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області та Грінченківського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області- не менше
двох  місяців  з  дня  оприлюднення  інформації  на  офіційному  веб-сайті
центрального  органу  державної  влади,  що  реалізує  політику  в  сфері
державної реєстрації.

5.  Створити  комісію  з  припинення  діяльності  Лантратівського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області та Грінченківського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області (додаток).

6. Комісії з припинення здійснити організаційно-правові заходи щодо
припинення  діяльності  Лантратівського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області та
Грінченківського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради



Охтирського  району  Сумської  області  порядку  та  у  строки  передбачені
чинним законодавством.

7. Голові комісії:
1)  впродовж  трьох  робочих  днів  з  дати  прийняття  цього  рішення

повідомити  державного  реєстратора  про  рішення  щодо  реорганізації
Лантратівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області та  Грінченківського  навчально-
виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області шляхом приєднання Чупахівської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів Охтирського району Сумської області та подати в установленому
порядку  та  терміни  необхідні  документи  для  внесення  до  Єдиного
державного реєстру відповідних записів;

2) встановити двомісячний строк для пред’явлення кредиторами своїх
вимог з дня оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті центрального
органу державної влади, який реалізує політику в сфері державної реєстрації;

3)  забезпечити  складання  передавального  акта  та  подати  його  на
затвердження Чупахівському селищному голові.

8. У зв’язку із вищевказаними змінами відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської   селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  у
двомісячний  термін  розробити  та  подати  на  затвердження  Статут
Чупахівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Охтирського  району
Сумської області в новій редакції та Положення про її філії.

9.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію селищної  ради з  питань молоді,  спорту,  охорони здоров’я  освіти,
науки і культури.

Селищний голова               О.В. Кужель



Додаток
до рішення 8 сесії

7 скликання 
від 22.06.2019

СКЛАД
ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:
Полуйко Валентина 
Володимирівна

-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської  області,  паспорт  МА  898169,  виданий
Охтирським  МРВ  УМВС  України  в  Сумській
області 13.03.2001
Ідентифікаційний код - 2767801366

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Дядечко Наталія 
Олександрівна

-головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської 
області, паспорт МВ 390307, виданий Охтирським
МРВ УМВС України в Сумській області 
30.07.2008

Макарова Світлана 
Миколаївна

-директор Чупахівської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області 
ідентифікаційний код – 2289403027

Геращенко Неля Іванівна - директор Грінченківського навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітньої школи І-ІІ  
ступенів-дошкільний навчальний заклад 
Чупахівської  селищної ради Охтирського району 
Сумської області
ідентифікаційний код – 2475402461



Хоменко Олександра 
Олександрівна

- директор Лантратівського навчально-виховного 
комплексу:  загальноосвітньої школи І-ІІ  
ступенів-дошкільний навчальний заклад 
Чупахівської  селищної ради Охтирського району 
Сумської області
ідентифікаційний код – 2040303165

Нагорна Валентина 
Олексіївна

- завідуюча Чупахівського закладу дошкільної 
освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської  
селищної ради Охтирського району Сумської 
області
ідентифікаційний код – 2233102960

Секретар селищної  ради М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про створення Центру дитячої та 
юнацької творчості при відділі 
освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

        Відповідно до  Закону України «Про позашкільну освіту»,  постанови
Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку
типів  позашкільних  навчальних  закладів  і  Положення  про  позашкільний
навчальний  заклад»,  керуючись  пунктом 6  частиною 1  статті  26,  пунктом 1
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
інформацію  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко  Валентин
Володимирівни про необхідність створення Комунального закладу позашкільної
освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Чупахівської  селищної  ради.
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Створити Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та
юнацької творчості» Чупахівської селищної ради.

2. Затвердити Статут Комунального закладу позашкільної освіти «Центр
дитячої та юнацької творчості» Чупахівської селищної ради (додається).

3.  Затвердити  структуру  Комунального  закладу  позашкільної  освіти
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Чупахівської  селищної  ради»
чисельністю 2,5 штатні одиниці ( додається).

4. Визначити уповноваженим органом управління Комунального закладу
позашкільної  освіти  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Чупахівської
селищної ради - відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.  



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

Селищний голова                                         О.В.Кужель

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ Чупахівської селищної

ради»



2018рік



1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ
ТВОРЧОСТІ  ЧУПАХІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ»  (далі  ЦДЮТ)  є
багатопрофільним  (комплексним)  позашкільним  навчальним  закладом,
основною  діяльністю  якого  є  забезпечення  потреб  особистості  у  творчій
самореалізації  та  інтелектуальному,  духовному  і  фізичному  розвитку,
здійснення  підготовки  до  активної  професійної  та  громадської  діяльності,
створення умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля
відповідно до здібностей, обдаровань та стану здоров’я вихованців, учнів і
слухачів.

1.2. Засновником ЦДЮТ є Чупахівська селищна рада.
1.3.  ЦДЮТ здійснює навчання і виховання гуртківців у позаурочний та

позанавчальний час.
1.4. ЦДЮТ свою роботу здійснює на принципах:

- доступності  позашкільної  освіти  громадянам  України  незалежно  від
раси,  кольору  шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших  переконань,  статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання,
мовних або інших ознак;

- фінансування  комунальних  позашкільних  навчальних  закладів
відповідно до їх структури;

- добровільності  вибору  форм  позашкільного  навчання  і  видів
діяльності;

- науковості, світського характеру освіти;
- правового  і  соціального  захисту  вихованців,  учнів  і  слухачів  у  їх

прагненні до вільного, різнобічного розвитку особистості.
1.5.  ЦДЮТ  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,

Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування»,  «Про  освіту»,  «Про
позашкільну  освіту»,  актами  Президента  України,  Кабінету  Міністрів
України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих
органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також
Положенням про позашкільні навчальні заклади і власним Статутом, іншими
законодавчими  та  нормативно-правовими  документами,  що  регулюють
діяльність позашкільних навчальних закладів.

1.6.  Мова  навчання  і  виховання  у  ЦДЮТ визначається  Конституцією
України та Законом України «Про мови».

1.7.  Юридична  адреса: 42722  вул.Воздвиженська,53, смт.Чупахівка,
Охтирського району, Сумської області

1.8.  Повне  найменування:  Комунальний  заклад  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості Чупахівської селищної ради».
               Скорочене найменування: КЗ «ЦДЮТ Чупахівської селищної ради».

2.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЦДЮТ

2.1.  ЦДЮТ  є  юридичною  особою  і  діє  на  підставі  Статуту,
затвердженого засновником.



2.2. ЦД ЮТ має на правах власності майно, круглу печатку, штамп.
2.3.  ЦДЮТ може входити  до  складу  навчально-виховних комплексів,

навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими
навчальними закладами.

2.4.  До складу ЦДЮТ можуть входити філії - структурно відокремлені
підрозділи,  що  перебувають  поза  межами  розташування  основного
позашкільного  навчального  закладу  і  виконують  таку  саму  освітню
діяльність, як і основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за
окремими її напрямами.

2.5.  ЦДЮТ  працює  згідно  річного  плану  роботи,  погодженим  з
відповідним  органом  управління  освітою,  реалізує  основні  напрями  своєї
діяльності  з  урахуванням  особливостей  соціально-економічного  розвитку
регіону,  інтересів вихованців,  учнів і  слухачів,  потреб сім'ї,  запитів інших
навчальних закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

2.6. Основними завданнями ЦДЮТ є:
- виховання справжнього громадянина і патріота України;
- вільний  розвиток  особистості  та  формування  її  соціального

громадського досвіду;
- виховання  у  гуртківців,  слухачів  патріотизму,  любові  до  України,

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського
народу, а також інших націй і народів, шанобливого ставлення до родини та
людей похилого віку;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку вихованців, учнів і слухачів;

- формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального
ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих,  навичок безпечної
поведінки, здорового способу життя;

- задоволення  освітньо  -  культурних  потреб  вихованців,  учнів  та
слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти, потреб
у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук,  розвиток  та  підтримка  здібних,  обдарованих  і  талановитих
вихованців, учнів і слухачів;

- вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів, слухачів;
- організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових
форм;
- профілактика бездоглядності, правопорушень;
- здійснення інформаційно-методичної га організаційно-масової роботи.

2.7.  Навчально-виховний  процес  у  ЦДЮТ  здійснюється  за  типовими
навчальними  планами  і  програмами,  що  затверджуються  Міністерством
освіти  і  науки  України,  а  також  за  іншими  навчальними  планами  і
програмами,  за  умови  затвердження  їх  відповідними  місцевими  органами
виконавчої влади.

2.8.  Навчальні  програми  ЦДЮТ  можуть  бути  однопрофільними,
комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та
навчання у групах або об'єднаннях.



2.9. Експериментальні навчальні плани ЦДЮТ складає з урахуванням
типового навчального плану.

2.10.  Індивідуальне  навчання  в  ЦДЮТ  проводиться  відповідно  до
порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.11. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій та інших
творчих  об’єднань  у  ЦДЮТ  становить  10-15  вихованців,  учнів,  слухачів.
Наповнюваність окремих гуртків, груп, творчих об’єднань
становлюється директором залежно від профілю, навчальних планів, програм
та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності
вихованців, учнів і слухачів і становить не більше, як 25 вихованців, учнів,
слухачів.

2.12. Прийом до ЦДЮТ може здійснюватись протягом навчального року
за бажанням вихованців, учнів, слухачів та за згодою батьків, або осіб, які їх
замінюють,  як  на  безконкурсній  основі,  так  і  за  конкурсом,  \  мови  якого
розробляє  ЦДЮТ.  Прийом  вихованців,  учнів  і  слухачів  до  ЦДЮТ  для
здобуття  професійної,  спеціальної  освіти  здійснюється  на  підставі  заяви
батьків,  або  осіб,  які  їх  замінюють.Для  зарахування  учнів  до  спортивно-
технічних, туристських, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного
закладу  про  те,  що  в  них  немає  протипоказань  для  занять  у  зазначених
гуртках.До ЦДЮТ зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 1 8
років.

2.13.  Навчально-виховний  процес  у  ЦДЮТ  здійснюється
диференційовано  (відповідно  до  індивідуальних  можливостей,  інтересів,
нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням віку, психо-
фізіологічних  особливостей,  стану  здоров’я)  з  використанням  різних
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, лекція,
індивідуальні  заняття,  конференція,  семінар,  читання,  конкурс,  вікторина,
концерт,  змагання,  навчально-тренувальні  заняття,  репетиція,  похід,
екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторії, майстернях, теплицях,
на науково-дослідних земельних ділянках, у природі тощо.

 2.14. Навчальний рік у ЦДЮТ починається 01 вересня. Комплектування
гуртків,  груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період 01 по 15
вересня,  який  вважається  робочим  часом  керівника  гуртка,  групи  або
творчого  об’єднання  ЦДЮТ.  Тривалість  навчального  року  в  ЦДЮТ
установлюється  МОН  та  погоджується  звідповідним  органом  управління
освітою. У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦДЮТ працює за окремим
планом, затвердженим керівником закладу. ЦДЮТ створює безпечні умови
навчання, виховання та праці.

2.15.  Тривалість одного  заняття  в  ЦДЮТ  визначається навчальними
планами  і  програмами  з  урахуванням  психо-фізіологічного  розвитку  та
допустимого  навантаження  для  різних  вікових  категорій  і  становить  для
вихованців, учнів і слухачів:

- віком від 5 до б років - 30 хвилин;
- віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
- інших                     - 45 хвилин.



Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або
інших  творчих  об’єднань  і  визначаються  режимом  щоденної  роботи
ЦДЮТ.Режим щоденної  роботи встановлюється позашкільним навчальним
закладом на основі рекомендацій відповідного органу управління освіти.

2.16.  Позашкільна  освіта  у  ЦДЮТ  може  здійснюватися  за  такими
напрямами:

- художньо-естетичний,  який  забезпечує  розвиток  творчих  здібностей,
обдаровань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами

- практичних навичок,  оволодіння  знаннями  в  сфері  вітчизняної  і
світової культури та мистецтва;

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців,
учнів і  слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та
довкілля,  світової  цивілізації,  географічних,  етнографічних,  історичних
об'єктів  і  явищ  соціального  життя,  оволодіння  практичними  уміннями  та
навичками з туризму та краєзнавства;

- еколого-натуралістичний,  який  передбачає  оволодіння  вихованцями,
учнямиі  слухачами  знаннями  про  навколишнє  середовище,  формування
екологічної  культури  особистості,  набуття  знань  і  досвіду  розв'язання
екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та
інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського
господарства:  квітництво,  лісництво,  садівництво,  грибівництво,
бджільництво;

- науково-технічний,  який  забезпечує  набуття  вихованцями,  учнями  і
слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового
світогляду,  підготовку  до  активної  науково-  дослідної  роботи,  оволодіння
сучасною технікою та технологіями;

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців,
учнів  і  слухачів  до  науково-дослідницької,  експериментальної,
конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки,
культури  і  мистецтва,  а  також  створенню  умов  для  творчого
самовдосконалення  та  виявлення,  розвитку  і  підтримки  юних  талантів  та
обдарувань;

- фізкультурно-спортивний  або  спортивний,  який  забезпечує  розвиток
фізичних  здібностей  вихованців,  учнів  і  слухачів,  необхідні  умови  для
повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля,
занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для
збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки
вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних
почуттів та громадянської відповідальності;

- бібліотечно-бібліографічний,  який  спрямований  на  поглиблення
пізнавальних  інтересів  вихованців,  учнів  і  слухачів,  підвищення  їх
інформаційної  культури,  набуття  навичок  і  умінь  орієнтуватися  у
зростаючому потоці інформації;



- соціально-реабілітаційний,  який забезпечує  соціальне  становлення  та
розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців,
учнів  і  слухачів,  підготовку  їх  до  активної  професійної  та  громадської
діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

- оздоровчий,  який  забезпечує  необхідні  умови  для  змістовного
відпочинку  та  передбачає  оволодіння  вихованцями,  учнями  і  слухачами
знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і
закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної
культури особистості;

- гуманітарний,  який  забезпечує  розвиток  здібностей,  обдарувань,
практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями

- основ наук соціально-гуманітарного циклу.
2.17. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання ЦДЮТ класифікуються за

трьома рівнями:
- початковий  рівень  -  творчі  об'єднання,  які  спрямовують  свою

діяльність  на  загальний  розвиток  вихованців,  учнів  і  слухачів,  виявлення
їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний  рівень  -  творчі  об'єднання,  які  розвивають  інтереси
вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички,
задовольняють потреби у профорієнтації;

- вищий  рівень  -  творчі  об'єднання  за  інтересами  для  здібних  і
обдарованих вихованців, учнів, слухачів.
        Відповідно до рівня класифікації  визначається  мета  і  перспективи
діяльності  гуртків,  груп  та  інших  творчих  об'єднань,  їх  чисельний  склад,
обирається програма.

2.18.  ЦДЮТ при  наявності  висококваліфікованих кадрів  та  належних
матеріально-технічних  умов  може  організовувати  проведення  на  своїй
навчально-виховній  базі  виробничої  та  педагогічної  практики  учнів  і
студентів  загальноосвітніх,  професійно-технічних  та  вищих  навчальних
закладів.

2.19. ЦДЮТ може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших
творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх,  професійно- технічних
навчальних  закладів,  навчально-виробничих  комбінатів,  підприємств,
організацій,  інших  навчальних  закладів,  наукових  установ,  на  базі
спортивних будівель відповідно до укладених угод із зазначеними закладами
та установами.

2.20. ЦДЮТ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на
вдосконалення програм, змісту,  форм і  методів діяльності  гуртків,  груп та
інших творчих об'єднань.  Методична робота в ЦДЮТ здійснюється згідно
Законів  України «Про освіту»,  «Про позашкільну освіту»,  Положення про
позашкільний заклад, іншими нормативно- правовими актами в галузі освіти.
У  ЦДЮТ  можуть  функціонувати  методичні  формування  за  напрямами
діяльності  гуртків,  груп  та  інших  творчих  об'єднань,  що  охоплюють
передусім  педагогічних  працівників  певного  професійного  спрямування.  З
метою  вдосконалення  системи  навчання  та  виховання  у  ЦДЮТ  можуть



створюватися  методичні  ради,  комісії,  до  складу  яких  входять
гіедгірацівники  закладу  та  інші  учасники  навчально-виховного  процесу.
ЦДЮТ може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації
педагогічних  працівників  за  напрямами  позашкільної  роботи.  Підвищення
кваліфікації  може  проводитися  у  формі  курсів,  семінарів  і  інших
організаційних форм. Згідно з рішеннями засновника на підставі відповідних
угод ЦДЮТ може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним
колективам,  навчальним  закладам  району,  молодіжним,  дитячим,
громадським організаціям.

2.21. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів
і  слухачів  ЦДЮТ  проводить  організаційно-масову,  роботу  у  формі
конференцій,  виставок,  концертів,  змагань,  походів,  екскурсій,  експедицій,
навчально-тренувальних зборів та інших форм.

2.22.  ЦДЮТ  видає  своїм  випускникам,  які  в  установленому  порядку
склали  кваліфікаційні  іспити,  відповідні  документи  про  професійну,
спеціальну  позашкільну  освіту  в  порядку,  встановленому  Міністерством
світи  і  науки  України.  Зразки  документів  про  позашкільну  освіту
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в ЦДЮТ є:
- вихованці, учні і слухачі;
- директор, заступник директора ЦДЮТ;
- педагогічні  працівники,  психолог,  інші  спеціалісти,  залучені  до

навчально-виховного процесу;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у

здійсненні навчально-виховного процесу.
3.2.  Вихованці,  учні  і  слухачі  ЦДЮТ  мають  гарантоване  державою

право на:
- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдаровань,

уподобань та інтересів;
- добровільний  вибір  позашкільного  навчального  закладу  та  виду

діяльності;
- навчання  у  кількох гуртках,  групах  та  інших творчих об'єднаннях  Б

одному позашкільному навчальному закладі;
- безпечні умови навчання і праці;
- користування  навчально-виробничою,  науковою,  матеріально-

технічною,  культурно-спортивною,  корекційно  -  відновлювальною  та
оздоровчою базою ЦДЮТ;

- участь  у  різних  видах  навчальної  і  науково-практичної  роботи,  у
конференціях, виставках, конкурсах, змаганнях та інших масових заходах;

- представлення  в  органах самоврядування позашкільного навчального
закладу;



- вільне вираження поглядів, переконань;
- захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного

насильств,  від  дій  педагогічних та  інших працівників,  які  порушують їхні
права, принижують честь і гідність.

3.3. Вихованці, учні і слухачі ЦДЮТ зобов'язані:
- оволодівати знаннями,вміннями, практичними навичками; .
- підвищувати загальний культурний рівень;
- дотримуватися морально-етичних норм;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку.

3.4. Педагогічні працівники ЦДЮТ мають право на:
- внесення  керівництву  ЦДЮТ  та  відповідним  органам  управління

освітою  пропозицій  щодо  поліпшення  навчально-виховного  процесу,
завдання  на  розгляд  керівництву  ЦДЮТ  та  педагогічної  ради  пропозицій
щодо  морального  заохочення  вихованців,  учнів  і  слухачів,  застосування
стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового г порядку, що
діють у позашкільному навчальному закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
- участь  у  роботі  методичних  формувань,  нарад,  зборів,  у  заходах,

пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- проведення  в  установленому  порядку  дослідно-  експериментальної,

пошукової роботи;
- вибір  педагогічно  -  обґрунтованих  форм,  методів,  засобів  роботи

вихованцями, учнями і слухачами Наукового товариства школярів;
- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів

у виконанні покладених на них завдань;
- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян,

діяльність яких не заборонена законодавством.
3.5.  Педагогічним  працівником  позашкільного  навчального  закладу

повинна  бути  особа  з  високими  моральними  якостями,  яка  має  вищу
педагогічну  або  іншу  фахову  освіту,  належний  рівень  професійної
підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та
якість  своєї  роботи,  фізичний  та  психічний  стан  здоров'я  якої  дозволяє
виконувати  професійні  обов'язки  в  позашкільному  навчальному  закладі.
Педагогічним  працівником  ЦДЮТ  може  бути  також  народний  умілець  з
високими  моральними  якостями  за  умови  забезпечення  належної
результативності навчально-виховного процесу.

3.6. Педагогічні працівники зобов’язані:
- виконувати навчальні плани та програми;
- надавати  знання,  формувати  вміння  і  навички  з  різних  напрямів

позашкільної  освіти  диференційовано,  відповідно  індивідуальних
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;



- сприяти  розвитку  інтелектуальних  і  творчих  здібностей,  фізичних
якостей вихованців відповідно до їхніх нахилів та запитів;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців,
обирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати  педагогічний  контроль  за  дотриманням  вихованцями,
учнями  морально-етичних  норм  поведінки,  вимог  документів,  що
регламентуюсь організацію навчально - виховного процесу;

- дотримуватися  педагогічної  етики,  поважати  гідність  вихованця,
захищати  його  від  будь-яких  форм  фізичного,  психічного  насильства,
виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти  здоров'я  вихованців,  захищати  їх  інтереси,  пропагувати
здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків,  жінок, старших за віком, до народних
традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну  майстерність,
загальну і політичну культуру;

- вести  документацію,  пов’язану  з  виконанням  посадових  обов'язків
(журнали  планування  та  обліку  гурткової  роботи,  плани  виховної роботи
гуртка тощо);

- виховувати  особистість  дитини  власним  прикладом  і  настановами,
повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися  вимог  Статуту  ЦДЮТ,  виконувати  правила
внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради  позашкільного  навчального
закладу;

- виконувати  накази  і  розпорядження  керівника  позашкільного
навчального закладу,  відповідного  органу  управління  освітою,  до  сфери
управління якого належить заклад.

3.7.  Керівники  гуртків,  груп  та  інших  творчих  об'єднань  ЦДЮТ
працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

3.8.  Норма  годин  на  одну  тарифну  ставку  керівників  гуртків,  секцій,
стадій,  клубів,  творчих  об'єднань  ЦДЮТ  становить  18  навчальних  годин
тиждень.  Оплата  роботи  здійснюється  відповідно  до  обсягу  педагогічного
навантаження.  Обсяг  педагогічного  навантаження  у  позашкільному
навчальному  закладі  визначається  керівником  закладу  гідно  з
законодавством  і  затверджується  відповідним  органом  управління
освітою.Педагогічне навантаження педагогічного працівника ЦДЮТ обсягом
менше  тарифної  ставки  встановлюється  тільки  за  його  письмовою
згодою.Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом  навчального
року здійснює керівник ЦДЮТ у разі  зміни  кількості  годин ва  окремими
навчальними  програмами,  що  передбачається  навчальним  планом,  у  разі
вибуття  або  зарахування  вихованців,  учнів,  слухачів  ЦДЮТ  протягом
навчального  року  або  за  письмовою  згодою  педагогічного  працівника  з
додержанням законодавства України про працю.



3.9.  Не  допускається  відволікання  педагогічних  працівників  від
виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавс-
твом.

3.10. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу відпо-
відно до Типового положення про атестацію  педагогічних  працівників  під-
лягають атестації, як правило, один раз на п'ять років упорядку, встановле-
ному Міністерством освіти і  науки  України.  Підвищення  кваліфікації
педагогічних працівників ЦДЮТ здійснюється не рідше одного разу у п'ять
років за рахунок коштів місцевого бюджету (районного).

3.11.  Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  педагогічних  й
інших  працівників  комунального  позашкільного  навчального  закладу
здійснює його керівник, який керується законодавством України про працю,
Законом  України  «Про  позашкільну  освіту»  та  іншими  законодавчими
актами.

3.12.  Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують  Статут,
правила  внутрішнього  розпорядку  ЦДЮТ,  не  виконують  посадових
обов'язків,  умови  трудового  договору  (контракту),  або  за  результатами
атестації  не відповідають займаній посаді,  звільняються з  роботи згідно іі
законодавством.

3.13. Педагогічні працівники ЦДЮТ мають право на пенсію за вислугою
років відповідно до чинного законодавства.

3.14.Правила  і  обов’язки  технічних  працівників  та  допоміжного
персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами
внутрішнього розпорядку ЦДЮТ.

3.15.  Батьки  вихованців,  учнів  і  слухачів  та  особи,  які  їх  замінюють,
мають право:

- обирати  і  бути  обраними  до  батьківських  комітетів  та  органів
громадського самоврядування ЦДЮТ;

- звертатися до органів управління освітою, керівника ЦДЮТ та органів
громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання
дітей;

- приймати  рішення  щодо  участі  дитини  в  інноваційній  діяльності
ЦДЮТ;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації
- навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази

ЦДЮТ;
- захищати  законні  інтереси  вихованців,  учнів  і  слухачів  в  органах

громадського самоврядування ЦДЮТ та у відповідних державних, силових
органах.

4. УПРАВЛІННЯ ЦДЮТ

4.1. Керівництво ЦДЮТ здійснює його директор, яким може бути тільки
громадянин України,  що має  вищу педагогічну  освіту  і  стаж педагогічної
роботи  не  менш,  як  три  роки,  успішно  пройшов  підготовку  та  атестацію
керівних  кадрів  освіти  в  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і



науки  України.  Керівник  ЦДЮТ  призначається  на  посаду  відповідним
органом  управління  освітою  в  результаті  і  конкурсного відбору,  шляхом
укладення контракту за погодженням із Засновником.

4.2. Керівник ЦДЮТ:
- здійснює  керівництво  колективом,  забезпечує  раціональний  добір  і

розстановку кадрів,  створює належні умови для підвищення фазового  рівня
працівників;

- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує  контроль за  виконанням навчальних планів  та  про і  рам,

якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів та слухачів;
- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами

позашкільної освіти;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дитини,

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;
- володіє і користується маином  відповідно до законодавства та статуту

на  правах  оперативного  управління,  а  розпоряджається  за рішенням
Засновника;

- організовує  виконання  кошторису  доходів  і  видатків  навчального
закладу, укладає  угоди  з  юридичними  та  фізичними  особами  в
установленому  законодавством  порядку,  відкриває  рахунки  в  установах
панків або органах Державного казначейства;

- представляє  позашкільний  навчальний  заклад  в  усіх  підприємствах,
установах  та  організаціях  і  відповідає  перед  засновником і  власником)  за
результати його діяльності;

- дає  дозвіл  на  участь  діячів  науки,  культури,  членів  творчих  спілок
працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій,
інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь- яких
форм фізичного або психологічного насильства;

- видає  у  межах  своєї  компетентності  накази  та  розпорядження  і
контролює їх виконання;

- застосовує  заходи  заохочення  та  дисциплінарні  стягнення  до
працівників позашкільного навчального закладу;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу.
4.3. Педагогічна рада ЦДЮТ:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, генувальної,
виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу,
методичних формувань, гуртків, груп та  інших  творчих об’єднань, а також
питання  дотримання  санітарно-гігієнічних вимог,  забезпечення  безпеки
життєдіяльності вихованців та охорони праці працівників;

- розробляє  пропозиції  щодо  поліпшення  діяльності  навчального
закладу. утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань;

- визначає  заходи  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних  кадрів,
впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового
педагогічного досвіду;



- створює  у  разі  потреби  експертні  та  консультаційні  комісії  за
напрямами роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.
4.4. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ЦДЮТ.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але вони не
можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.

4.5.  Органом  громадського  самоврядування  ЦДЮТ  є  загальні  збори
(конференції) колективу закладу.

4.6. У період мьж загальними зборами (конференціями) діє Рада ЦДЮТ,
діяльність  якої  регулюється  Статутом  закладу.  У  ЦДЮТ  за  г.діенням
загальних  зборів  або  Ради  ЦДЮТ  створюються  і  діють  учнівський  та
батьківські комітети.

5.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО –ТЕХНІЧНА  БАЗА ЦДЮТ

5.1. Фінансово-господарська діяльність ЦДЮТ проводиться віповідно до
чинного законодавства та Статуту ЦДЮТ.

5.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:
- кошти районного бюджету, місцевих бюджетів;
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб; 
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.3. ЦДЮТ у процесі проведення фінансово-громадської діяльності МІС

право:
- розвивати власну матеріальну базу;
- володіти  і  користуватися  майном  відповідно  до  законодавства  та

статуту  на  правах  оперативного  управління,  а  розпоряджатись  за
рішенням Засновника;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.
Матеріально-технічна база ЦДЮТ охоплює приміщення, споруди,

обладнання, засоби зв’язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні. Право позашкільного навчального закладу на
земельну ділянку, на якій він розміщується, закріплюється за ним відповідно
до  Земельного  кодексу  України  і  посвідчується  відповідним  Державним
актом  у  встановленому  порядку. Для  проведення  навчально-виховної,
навчально-тренувальної,  культурно-  пропагандистської  та  оздоровчо-
спортивної  роботи  ЦДЮТ  надаються  в  користування  спортивні  об'єкти,
культурні,  оздоровчі  та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
Порядок надання зазначених об'єктів у користування визначається рішенням
Засновника.

5.4.  Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у ЦДЮТ
здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами



6.ДІЯЛЬНІСТЬ ЦДЮТ В РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

ЦДЮТ  за  наявності  належної  матеріально-технічної  та  соціально-
культурної  бази,  власних  фінансових  коштів  має  право  проводити
міжнародний учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм,
проектів, брати участь у міжнародних заходах. ЦДЮТ має право укладати
угоди  про  співробітництво,  встановлювати  прямі  зв’язки  з  органами
управління  освітою,  навчальними  закладами,  науковими  установами,
підприємствами, організаціями, фондами, громадськими об’єднаннями інших
країн у встановленому законодавством порядку.

7.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦДЮТ

7.1. Контроль за діяльністю комунального закладу здійснюється з метою
забезпечення  реалізації  єдиної  державної  політики  в  сфері  позашкільної
освіти.

7.2.  Контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки  України,
Державна  інспекція  навчальних закладів,  місцеві  органи виконавчої  влади
відповідний орган управління освітою. 

7.3.Основною формою контролю за діяльністю є державна атестація, що
проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому
Міністерством освіти і науки України.

7.4. У  період  між  атестаціями  проводяться  перевірки  (інспектування)
закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст,
періодичність  цих  перевірок  визначаються  залежно  від  стану  навчально-
виховної роботи, але не частіше як 1-2 рази на рік. Перевірки з питань  не
пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником
(власником) відповідно до законодавства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.І.  Пропозиції  про  внесення  змін  до  Статуту  закладу  можуть
надходити від:
- Засновника,
- відповідного органу управління освітою, 
- директора  закладу,
 - трудового колективу закладу.

8.2. Зміни і доповнення до Статуту затверджуються Засновником.
8.3.Затверджені  зміни  до  Статуту  підлягають  державній  реєстрації  у

встановленому порядку.



9.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.  Припинення  діяльності  закладу  здійснюється  шляхом  його
реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація  комунального  закладу  здійснюється  за  рішенням
Засновника.  У  разі  злиття  навчального  закладу  з  іншим  суб’єктом
господарювання усі  майнові  права  та  обов’язки  кожного  з  них переходять  до
суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття. У разі приєднання
закладу  до іншого  суб’єкта  господарювання до  останнього переходять  усі
його  майнові  права  та  обов’язки,  а  в  разі  приєднання  одного  або  кількох
суб’єктів господарювання до закладу до нього переходять усі майнові права
та  обов'язки  приєднаних  суб’єктів  господарювання.  У  разі  перетворення
навчального закладу в інший суб’єкт господарювання усі його майнові права
і обов'язки переходять до новоутвореного суб’єкта господарювання.

9.3.  Ліквідація закладу здійснюється за рішенням Засновника або суду
загальної  чи спеціальної  юрисдикції  у  випадках,  передбачени
законодавством.

9.4.  Ліквідація  закладу  провадиться  призначеною  Засновником
ліквідаційною  комісією,  або  ліквідаційною  комісією  (ліквідатором),
призначеною судом у випадках припинення діяльності навчального закладу
за  рішенням  суду.  З  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї
переходять  повноваження  з  керування  справами  закладу.  Ліквідаційна
комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і
розраховується  з  ними,  вживає  заходів  щодо  сплати  боргів  навчального
закладу  третіми  особами,  складає  ліквідаційний баланс  і  подає  його
Засновнику або суду.

9.5.  У випадку  визнання  закладу  банкрутом ліквідаційна  -  процедура
здійснюється в порядку визначеному Законом України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

9.6.  Ліквідація закладу вважається завершеною, а навчальний заклад є
таким,  що припинив діяльність,  з  дати  внесення  до Єдиного  державного
реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

9.7.  Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а
також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації

9.8. У разі реорганізації або ліквідації підприємства активи передаються
одній  або  кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або
зараховуються до доходу районного бюджету.

10. ПРИКІНЦЕВІ  ПОЛОЖЕННЯ

Питання, що не врегульовані цим Статутом вирішуються відповідно до
норм чинного законодавства України.

                    Начальник відділу освіти



                     молоді та спорту                                                В.В. Полуйко

Додаток
До рішення

                                                                                                                               8 сесії 7 скликання 
від 22.06.2018

Структура, гранична чисельність та штатний розпис комунального
закладу позашкільної освіти « Центр дитячої та юнацької творчості

Чупахівської селищної ради»

№
з/п

Назва посади Кількість штатних одиниць

1 Директор 1



2 Керівник гуртка 1,5
Всьог

о
2,5

                     Начальник відділу освіти
                     молоді та спорту                                                В.В. Полуйко

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 
22.06.2018                                                                                         смт Чупахівка  



Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  четвертої  сесії  сьомого
скликання  від  31.01.2018  року  «Про  передачу  Чупахівського  закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області в оперативне управління відділу
освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради

          Керуючись  Законами України  «  Про місцеве  самоврядування  в
Україні», « Про освіту», « Про дошкільну освіту», статтями 19, 29 Закону
України  «  Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-
підприємців»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Полуйко Валентин  Володимирівни про необхідність  внесення змін та
доповнень до рішення четвертої сесії сьомого скликання від 31.01.2018 « Про
передачу Чупахівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  «Сонечко-1»
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  в
оперативне  управління  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради » Чупахівська селищна рада, ВИРІШИЛА:

  1.  Внести зміни та доповнення до рішення четвертої  сесії  сьомого
скликання  від  31.01.2018  «Про  перейменування  Чупахівського  ДНЗ  (ясла-
садок)   «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області та передачу в оперативне управління відділу освіти, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради», виклавши його в такій редакції:

1. Перейменувати Чупахівський дошкільний навчальний заклад ( ясла-
садок)  «Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області  на  комунальний  заклад  Чупахівський  заклад  дошкільної
освіти ( ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

2.  Передати  Комунальний  заклад  Чупахівський  заклад  дошкільної
освіти  (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області в оперативне управління відділу освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради.

3.  Затвердити  Статут  комунального  закладу  Чупахівський  заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок  «Сонечко-1»)  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області у новій редакції (додається).

4.  Перевести працівників комунального закладу Чупахівський заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок)  «  Сонечко-1»  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  на  обслуговування  у  відділ  освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

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



Селищний голова                                                        О.В.Кужель



СТАТУТ

Комунального Закладу

Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

«Сонечко – 1»

Чупахівської СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт. Чупахівка  – 2018
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

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



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

1.4.  Засновником  КЗ  Чупахівський  ЗДО  «Сонечко-1»  є  Чупахівська
селищна  рада  Охтирського  району  Сумської  області  (далі  –  Засновник).
Заклад  дошкільної  освіти  знаходиться  в  оперативному  управлінні  відділу
освіти  виконавчого  комітету Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області (далі – відділ освіти).

Засновник  або  уповноважений  ним  орган  здійснює  фінансування
закладу  дошкільної  освіти,  його  матеріально-технічне  забезпечення,  надає
необхідні  будівлі  з  обладнанням  і  матеріалами,  організовує  будівництво  і
ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне
обслуговування дітей.

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

1.6. Заклад  дошкільної  освіти  є  юридичною  особою,  має  гербову
печатку  і  штамп встановленого  зразка,  бланки  з  власними  реквізитами,
реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.7. Заклад  дошкільної  освіти  -  навчальний  заклад,  що  забезпечує
реалізацію  права  дитини  на  здобуття  дошкільної  освіти,  її  фізичний,
розумовий  і  духовний  розвиток,  соціальну  адаптацію  та  готовність
продовжувати освіту.
 Заклад дошкільної освіти:
     -  задовольняє  потреби  громадян  відповідної  території  в  здобутті
дошкільної освіти;
     -  забезпечує  відповідність  рівня дошкільної  освіти  вимогам Базового
компонента дошкільної освіти;
     - створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання
дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
     -  формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя,
норми безпечної поведінки;
     - сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному
і фізичному розвитку дітей;
     - здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
     -  є  осередком  поширення  серед  батьків  психолого-педагогічних  та
фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
     - планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу;
     - формує освітню програму закладу;
     - забезпечує добір і розстановку кадрів;
     - відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує
структурні підрозділи (відділення, групи);



     -  додержується  фінансової  дисципліни,  зберігає  матеріально-технічну
базу;
     - здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу дошкільної
освіти.

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

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

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

- збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток 
дітей;

- забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно 
до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних 
особливостей, культурних потреб;

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

- надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні 
дитини.

1.9. Заклад дошкільної освіти приймає рішення і здійснює діяльність в
межах  компетенції,  передбаченої  чинним  законодавством,  Положенням  та
цим Статутом, за погодженням з відділом освіти та засновником.

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

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законами
України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Положенням  про
дошкільний навчальний заклад в Україні»; 

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту, рівня і обсягу; 

-  дотримання  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально  –
технічної бази.

1.11.  Взаємовідносини  між  дошкільним  закладом  та  юридичними  і
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти розрахований на 67 місць.
2.2.  Групи  у  закладі  дошкільної  освіти  комплектуються  за  віковими

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



прогулянкові, чергові у вечірні години, вихідні і святкові дні з відповідним
режимом перебування дітей.

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

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

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

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

2.5. Прийом дітей здійснюється його керівником. Для цього батьки або
особи, які їх замінюють, подають заяву, медичну довідку про стан здоров’я
дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної
освіти,  довідку  про  епідеміологічне  оточення,  копію  свідоцтва  про
народження  дитини,  документи,  що  засвідчують  право  на  пільгу.  Для
зарахування  до  групи  компенсуючого  типу  додатково  подається  висновок
психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-
профілактичного закладу, направлення відділу освіти; для дітей-інвалідів –
індивідуальна картка розвитку дитини-інваліда.

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

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

2.8.  Забороняється  безпідставне  відрахування  дитини  із  закладу
дошкільної освіти. 

2.9  Батьки,  або  особи,  які  їх  замінюють,  попереджаються  про
відрахування дитини письмово за 10 календарних днів.

2.10. Батьки, або особи, які їх замінюють, мають право приводити та
забирати дітей із закладу в будь-який зручний для них час у межах графіку



роботи закладу дошкільної освіти, заздалегідь письмово попередивши про це
вихователя. Про термін і причину невідвідування вихованцями дошкільного
закладу батьки,  або особи,  які  їх  замінюють,  мають завчасно  повідомляти
адміністрацію дошкільного закладу.

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

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

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

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

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

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

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

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

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

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

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

Базовий  компонент  дошкільної  освіти  розробляється  центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику  у  сфері  освіти,  затверджується  в  установленому  порядку  і
переглядається не менше одного разу на 10 років.



Навчально-методичне  забезпечення  реалізації  Базового  компонента
дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

роботи (пункт  4.3.),  який  складається,  як  правило,  на  навчальний  рік  та
оздоровчий період.

4.7.2.  План  роботи  закладу  дошкільної  освіти  схвалюється
педагогічною радою та затверджується керівником закладу.

4.8. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31
травня  наступного  року.  З  1  червня  до  31  серпня  (оздоровчий  період)  у
закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

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

процес  за  одним  або  кількома  пріоритетними  напрямами:  художньо  –



естетичний, фізкультурно-оздоровчий, за потреби: музичний, гуманітарний,
раннього інтелектуального розвитку тощо.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У  ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

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

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

5.3.  Контроль  і  державний  нагляд  за  якістю  харчування  у  закладі
дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності
покладаються на засновника, відповідні органи управління охорони здоров'я
та відділ освіти Чупахівської селищної ради.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування
дітей  у  закладі  дошкільної  освіти  у  розмірах,  визначених  рішенням  сесії
Чупахівської селищної ради та відповідних розпорядчих документів відділу
освіти.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти
для  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей  та  інших  категорій,  які
потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

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

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади
забезпечують  безкоштовним  харчуванням  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  дітей-інвалідів,  дітей  із  сімей,  які  отримують
допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим  сім’ям",  які  навчаються  у  державних  і  комунальних
закладах дошкільної освіти.

5.5.  Порядок  встановлення  плати  за  харчування  дитини  у
комунальному закладі дошкільної освіти визначається Кабінетом Міністрів
України.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


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

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

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. У закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і
форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням
на  безоплатній  основі,  що  здійснюється  медичними  працівниками,  які
входять  до  штату  цього  навчального  закладу  або  відповідних  закладів
охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2.  Органи  охорони  здоров'я,  заклади  охорони  здоров'я  разом  з
відділом  освіти  здійснюють  контроль  за  дотриманням  санітарного
законодавства  у  закладі  дошкільної  освіти,  щорічно  забезпечують
безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я,
несуть  відповідальність  за  додержання  санітарно-гігієнічних  норм,
проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти
незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

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

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:
-  діти раннього (від одного до трьох років), передшкільного (від трьох

до шести (семи) років), учні;
-  педагогічні  працівники:  керівник,  заступники  керівника,  вихователі,

асиситенти вихователів, вихователь-логопед, практичні психологи, соціальні
педагоги, музичні керівники, інструктори з фізкультури, керівники гуртків;

- обслуговуючий персонал: помічники вихователів, няні, асистенти дітей
з особливими освітніми потребами та інший персонал;

- медичні працівники;
- батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні

послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2.  За успіхи у роботі встановлюються такі  форми матеріального та

морального  заохочення: грамота,  подяка,  надбавка  до  заробітної  плати,
премія та інші заохочення, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:



7.3.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими
нормативно-правовими актами.

7.3.2. Дитина має гарантоване державою право на:
-  безоплатну  дошкільну  освіту  в  державних  і  комунальних  закладах

дошкільної освіти;
-  безпечні  та  нешкідливі  для  здоров'я  умови  утримання,  розвитку,

виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди

її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;
-  захист від будь-яких форм експлуатації  та  дій,  які  шкодять здоров'ю

дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її
гідності;

- здоровий спосіб життя.

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

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

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

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

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

вихователя групи загального типу - 30 години
вихователя інклюзивної групи, групи компенсуючого 
типу

 - 25 годин;

асистента вихователя інклюзивної групи - 36 годин
соціального педагога - 40 годин;
практичного психолога - 40 годин;
практичного психолога закладу дошкільної освіти (ясел-
садка) компенсуючого типу та з інклюзивними групами

- 20 годин;



музичного керівника - 24 години;
інструктора з фізкультури - 30 годин;
вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 годин;
керівник гуртка - 18 годин
вихователя-методиста - 36 годин

на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
Розміри  тарифних  ставок  інших  педагогічних  працівників  закладу

дошкільної освіти встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Оплата  праці  педагогічних працівників,  спеціалістів,  обслуговуючого

персоналу  та  інших  працівників  закладів  дошкільної  освіти  здійснюється
згідно  з  Кодексом  законів  про  працю  України  та  іншими  нормативно-
правовими актами.

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Атестація педагогічних працівників закладу дошкільної освіти



7.6.1.  Атестація  педагогічних  працівників  закладу  дошкільної  освіти
незалежно від  підпорядкування,  типів  і  форми власності  є  обов'язковою і
здійснюється,  як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового
положення  про  атестацію  педагогчних  працівників,  затвердженого
центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  та
реалізує державну політику у сфері освіти.

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

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

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

-  вибирати  заклад  дошкільної  освіти  та  форму  здобуття  дитиною
дошкільної освіти;

-  обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування
закладу дошкільної освіти;

-  звертатися  до  відповідних  органів  управління  освітою  з  питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах
і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми
потребами  або  визначити  особу,  яка  виконуватиме  обов’язки  асистента
дитини.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
-  виховувати  у  дітей  любов  до  України,  повагу  до  національних,

історичних, культурних цінностей  українського народу, дбайливе ставлення
до довкілля;

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

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

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

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



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

VIII. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється засновником
та відділом освіти.

8.2. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник,
який:

- відповідає  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти,  визначених
Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної
освіти;

- діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх
державних  та  інших  органах,  установах  і  організаціях,  укладає
угоди з юридичними та фізичними особами;

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

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

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

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

- затверджує штатний розпис за погодженням з відділом освіти;
- контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування

дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові

інструкції  працівників  за  погодженням  з  профспілковим
комітетом;

- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних
норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності
дітей і працівників;

- контролює  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів
розвитку,  виховання  і  навчання  дітей  за  їх  віковими,
психофізіологічними особливостями, здібностями і потребами;

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

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;

- щороку звітує про освітню, методичну,  економічну і  фінансово-
господарську  діяльність  закладу  дошкільної  освіти на  загальних



зборах  (конференціях)  колективу  та  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють.

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

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

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

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

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

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

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

-  розглядає  питання  вдосконалення  організації  освітнього  процесу  у
закладі;

-  визначає  план  роботи  закладу  та  педагогічне  навантаження
педагогічних працівників;

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

розвитку їхньої творчої ініціативи;
-  затверджує  щорічний  план  підвищення  кваліфікації  педагогічних

працівників;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
-  розглядає  питання  впровадження  в  освітній  процес  найкращого

педагогічного  досвіду  та  інновацій,  участі  в  дослідницькій,
експериментальній,  інноваційній діяльності,  співпраці  з  іншими закладами
освіти,  науковими  установами,  фізичними  та  юридичними  особами,  які
сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;



-  ухвалює  рішення  щодо  відзначення,  морального  та  матеріального
заохочення  учнів  (вихованців),  працівників  закладу  та  інших  учасників
освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших
учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту
закладу та проведення громадської акредитації закладу;

-  розглядає  інші  питання,  віднесені  законом  та/або  установчими
документами закладу до її повноважень.
Рішення  педагогічної  ради  закладу  дошкільної  освіти  вводяться  в  дію
рішеннями керівника закладу.

8.4. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи батьківського самоврядування;
-  інші  органи  громадського  самоврядування  учасників  освітнього

процесу.
Вищим колегіальним  органом  громадського  самоврядування  закладу

дошкільної  освіти  є  загальні  збори  (конференція)  колективу  закладу
дошкільної освіти.

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

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

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

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

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

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

осіб;
- інші кошти, не заборонені законодавством.

9.4.  Джерелами  фінансування  закладів  дошкільної  освіти  (відділень,
груп),  заснованих  на  умовах  державно-приватного  партнерства,  є  кошти
засновників.



Обсяги  співфінансування  визначаються  засновниками  на  умовах
договору.

9.5.  Державні  та  комунальні  заклади  дошкільної  освіти  можуть
надавати  платні  освітні  та  інші  послуги,  перелік  яких затверджує  Кабінет
Міністрів  України.  Засновники  відповідних  закладів  освіти  мають  право
затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

9.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної
освіти  визначається  керівником  закладу  відповідно  до  законодавства.  За
рішенням керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може
здійснюватися  самостійно  закладом  освіти  або  через  централізовану
бухгалтерію.

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

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

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

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

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

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

X. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1.  Міжнародне  співробітництво  у  системі  дошкільної  освіти
здійснюється відповідно до законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.



10.2.  Держава  сприяє  міжнародному  співробітництву  у  системі
дошкільної освіти.

Розділ XІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ

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

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

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ

12.1.  Державний  нагляд  (контроль)  у  сфері  дошкільної  освіти
здійснюється відповідно до законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,
інших нормативно-правових актів.

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

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

13.2. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних
закладів дошкільної освіти використовуються виключно для роботи з дітьми.

Майно,  яке  є  комунальною  власністю  (земельні  ділянки,  будівлі,
споруди, обладнання тощо), придбання чи відокремлення якого призначене
для  здобуття  дітьми  дошкільної  освіти,  використовується  виключно  для
роботи з дітьми.

13.3. Заклади дошкільної освіти можуть бути передані засновниками у
комунальну чи державну власність відповідно до законодавства.

13.4. Ліквідація закладу дошкільної освіти проводиться ліквідаційною
комісією, призначеною Засновником, а у випадку ліквідації за рішенням суду
– ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

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

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

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



                     Начальник відділу освіти
                     молоді та спорту                                                В.В. Полуйко

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



22.06.2018 р                                                                                  смт. Чупахівка

Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки  у власність для
ведення  особистого  селянського
господарства Заривних Р.О.

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 12, 33, 116, 118,
121, 125 Земельного кодексу України, статтей 22,25,50 Закону України  «Про
землеустрій», розглянувши заяву  громадянки Заривних Раїси Олександрівни
про надання  їй дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства в  смт  Чупахівка,   Охтирського  району  Сумської  області,
селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  громадянці  Заривних  Раїсі  Олександрівні,  яка
зареєстрована за адресою: смт Чупахівка, вул. Некрасова, 19,    на розробку
проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки у  власність для
ведення  особистого селянського  господарства  (код цільового призначення
згідно  класифікації  видів  цільового  призначення  земель  -  01.03)
орієнтовною  площею  0,28  га за  рахунок  земель  запасу   Чупахівської
селищної  ради  (категорія  –  землі  сільськогосподарського  призначення,
угіддя - рілля)  за адресою: вул. Садова,  18,  смт  Чупахівка,  Охтирського
району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                   О.В Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                        смт Чупахівка  

Про зміну адреси на земельну
ділянку жителя с.Грінченкове
Табахаріна В.В.

          Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  розглянувши  заяву  громадянина  Табахаріна  Володимира
Володимировича  про  присвоєння  (зміну)  поштової  адреси  на  земельну
ділянку,  для  будівництва  та  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Змінити  адресу  на  земельну  ділянку  для  будівництва  та
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд,
кадастровий  номер  5920382000:02:001:0090,  яка  належить  громадянину
Табахаріну  Володимиру  Володимировичу  та  знаходиться  за  адресою  с.
Грінченкове вулиця Вишнева (бувша вулиця Чапаєва) 21, на поштову адресу:
с. Грінченкове вул. Вишнева 21 «А».
      2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у пункті
1 цього рішення, провести державу реєстрацію права власності на нерухоме
майно згідно чинного законодавства.

Селищний голова                                                    О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
                                                           Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про зміну адреси на земельну
ділянку жителя с.Грінченкове
Табахаріна В.В.

    Керуючись статтею 31 Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні»  та  розглянувши  заяву  громадянина  Табахаріна  Володимира
Володимировича  про  присвоєння  (  зміну)  поштової  адреси  на  земельну
ділянку,  для  ведення  особистого  селянського  господарства  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Змінити  адресу  на  земельну  ділянку  для  ведення  особистого
селянського  господарства,  кадастровий  номер  5920382000:02:001:0091,  яка
належить  громадянину  Табахаріну  Володимиру  Володимировичу  та
знаходиться  за  адресою  с.Грінченкове  вулиця  Вишнева  (бувша  вулиця
Чапаєва) 21, на поштову адресу: с. Грінченкове вул. Вишнева 21 «А».
        2. Рекомендувати власнику нерухомого майна, зазначеного у пункті
1 цього рішення, провести державу реєстрацію права власності на нерухоме
майно згідно чинного законодавства.

Селищний голова    О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



22.06.2018 р                                                                                        смт Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для  будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
123, 125  Земельного кодексу України,  статтями 22, 25, 50  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши  заяву  директора  КП  «Добробут»
Чупахівської селищної ради про виділення земельної ділянки, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству « Добробут» на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва та
обслуговування  будівель  ринкової  інфраструктури  (код  цільового
призначення згідно класифікації видів цільового призначення земель – 03.10)
в  постійне  користування  комунального  підприємства  «Добробут»
Чупахівської  селищної  ради  орієнтовною  площею  0,4000  га  за  рахунок
земель запасу Чупахівської селищної ради (категорія – землі промисловості,
транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони та  іншого призначення;  угіддя  –
землі,  які  використовуються  для  технічної  інфраструктури,  інші  землі)  за
адресою:  вул.  Возлиженська,  48,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,
Сумської області.
          2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати  на  розгляд  сесії  селищної  ради  для  затвердження  в  
установленому  законодавством  порядку. 

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

Селищний голова                                    О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
                                                           Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки для  будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального  обслуговування 
за адресою : вул.Воздвиженська, 50  смт Чупахівка

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
123, 125  Земельного кодексу України,  статтями 22, 25, 50  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши  заяву  директора  КП  «Добробут»
Чупахівської селищної ради про виділення земельної ділянки,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

  1.  Надати  дозвіл  комунальному  підприємству  «  Добробут»
Чупахівської  селищної  ради  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель
закладів комунального  обслуговування  (код цільового призначення згідно
класифікації  видів  цільового  призначення  земель  –  03.12)   в  постійне
користування  КП  «Добробут»,  орієнтовною  площею  0,2500  га,  із  земель
запасу  Чупахівської  селищної  ради  (категорія  –  землі  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони та  іншого призначення;  угіддя  –
землі,  які  використовуються  для  технічної  інфраструктури,  інші  землі)  за
адресою :  вул.  Воздвиженська,50-а в смт.  Чупахівка,  Охтирського району,
Сумської області.
          2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати   на   розгляд   сесії   селищної   ради   для   затвердження   в
установленому  законодавством  порядку. 

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

Селищний голова                                     О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                         смт Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для  будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального  обслуговування 
за адресою вул. Зарічна, смт Чупахівка

      Керуючись статтями 12, 123, 125  Земельного кодексу України,  статтею
50  Закону  України  «Про землеустрій»,  статтею 33  Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,   розглянувши  заяву  директора  КП
«Добробут» Чупахівської селищної ради, щодо відведення земельної ділянки
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів  комунального
обслуговування в смт Чупахівка, вул. Зарічна, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл комунальному підприємству « Добробут» на розробку
проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для  будівництва
та  обслуговування  будівель  закладів  комунального   обслуговування  в
постійне користування комунального підприємства «Добробут» Чупахівської
селищної ради, із земель запасу орієнтовною площею 0,1500 га., за адресою :
вул. Зарічна, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області.

2. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
подати   на   розгляд   сесії   селищної   ради   для   затвердження   в
установленому  законодавством  порядку. 

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

Селищний голова                                                 О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма   сесія 

РІШЕННЯ  
22.06. 2018                                                       смт Чупахівка  



Про внесення змін до структури 
і чисельності апарату та  виконавчих 
органів Чупахівської селищної ради 

            
     Керуючись пунктами 5, 6 частини 1 статті  26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  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  до  структури і  чисельності  апарату  та   виконавчих
органів Чупахівської селищної ради, а саме: 

1.1. Ввести у Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг
Чупахівської  селищної  ради  посаду  «архіваріус»  в  кількості  0.5  штатної
одиниці.

1.2. Ввести у Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з
громадськістю  та  юридичного  забезпечення  Чупахівської  селищної  ради
посаду «Головний юрисконсульт» в кількості 1 штатна одиниця.

1.3. Ввести у Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг
посаду  «старшого  інспектора»  Чупахівської  селищної  ради  в  кількості  1
штатна одиниця.

2. Вивести з Відділу з надання адміністративних та соціальних послуг
посаду  «Паспортист»  в  кількості  1  штатна  одиниця  в  зв’язку  з  тим,  що
вказана посада відсутня в класифікаторі професій ДК 003:2010 із змінами від
30.11.2017 № 1744.

3. Затвердити структуру Виконавчого комітету Чупахівської селищної
ради в новій редакції (додаток № 1). 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
.

Селищний голова О.В. Кужель

Додаток
до рішення селищної ради

сьомого скликання
від 22 червня 2018 року

СТРУКТУРА
і штатна чисельність апарату  Чупахівської селищної ради

та її виконавчих органів



Назва відділів, управлінь та посад Чисельність

І. Апарат селищної ради і виконавчого комітету
1. Керівництво селищної ради та виконавчого комітету 6
1.1. Селищний голова 1
1.2. Секретар ради 1
1.3. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 1
1.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1
1.5. Староста 2
2 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської

діяльності
7

2.1. Начальник відділу-головний бухгалтер 1
2.2. Спеціаліст з обліку 1
2.3. Бухгалтер 1
2.4. Касир 0,5
2.5. Водій 2
2.6. Прибиральниця 1,5
3 Відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з

громадськістю та юридичного забезпечення
4

3.1. Начальник відділу 1
3.2. Спеціаліст-юрист 1
3.3. Спеціаліст 1
3.4. Секретар керівника 1
4 Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою 2
4.1. Начальник відділу 1
4.2. Спеціаліст І категорії 1
5 Відділ освіти 4
5.1. Начальник відділу 1
5.2. Головний спеціаліст 1
5.3. Головний бухгалтер 1
5.4. Бухгалтер 1
6 Відділ культури і туризму 3
6.1. Начальник відділу 1
6.2. Спеціаліст 1
6.3. 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
2

8.1. Начальник відділу 1
8.2. Головний спеціаліст 1
9 Відділ з надання адміністративних та соціальних послуг 6
9.1. Начальник відділу 1
9.2. Паспортист 1
 9.3. Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 2
 9.4. Спеціаліст по субсидіям 2



Всього: 38

Секретар селищної ради                               М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

РІШЕННЯ  



22.06. 2018                                                         смт Чупахівка  

Про затвердження тарифу на вивіз
твердих побутових відходів для
населення в смт Чупахівка та для установ
і організацій населених пунктів
Чупахівської ОТГ

 Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розглянувши  звернення  КП  «Добробут»  Чупахівської  селищної
ради,  щодо  затвердження  тарифів  на  послуги  із  збирання  та  захоронення
твердих побутових відходів, які надає КП «Добробут» Чупахівської селищної
ради, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити тарифи на послуги із збирання та захоронення твердих
побутових відходів, які надає КП «Добробут» Чупахівської селищної ради, з
урахуванням  рентабельності  для  населення  у  розмірі  10,0  грн.  з  одного
жителя, але не більше трьох з одного подвір’я, бюджетних установ у розмірі
120,0  грн.,  інших  споживачів  у  розмірі  120,0  грн.,  за  один  календарний
місяць.
 2.  Дане  рішення  направити  КП  «Добробут»  Чупахівської  селищної
ради, секретарю селищної ради, оприлюднити в ЗМІ та на офіційному сайті
селищної ради.

3. КП «Добробут» Чупахівської селищної ради забезпечити укладання
договорів  з  населенням  та  суб’єктами  господарювання  на  вивіз  твердих
побутових відходів.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  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
                                                           Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про  програму  розвитку  малого
та  середнього  підприємництва
Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської
області на 2018-2020 роки

      Керуючись статтями 5, 10 Закону України «Про розвиток та державну
підтримку  малого  та  середнього  підприємництва  в  Україні»,  пунктом  22
статті  26,  частиною  першою  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  поданий  виконавчим  комітетом
селищної  ради  проект  Програми  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області на 2018-2020 роки селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму розвитку малого та середнього підприємництва
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області на 2018-
2020 роки (додається).

2. Відділу фінансів Чупахівської селищної ради забезпечити виконання
заходів  Програми  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області на 2018-
2020 роки.

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

Селищний голова                                    О.В.Кужель

Додаток 
                                     до рішення 8 сесії

7 скликання 
22.06.2018



Програма
розвитку малого та середнього

підприємництва 
Чупахівської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) 
на 2018-2020 роки

ПАСПОРТ
 Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Чупахівській селищній раді (ОТГ) на 2018-2020 роки

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Чупахівської 
селищної ради

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документу 
органу виконавчої влади 

Рішення Сумської обласної ради від 
15.09.2017р. «Про внесення змін до 
рішення Сумської обласної ради від 



про розроблення Програми 22.12.2016 «Про програму розвитку 
малого та середнього підприємництва в 
Сумській області на 2017-2019 роки»

3. Розробник Програми Виконавчий апарат Чупахівської селищної
ради

4. Співрозробники Програми Постійна комісія з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, тра-
нспорту, зв’язку, підприємництва та зе-
мельних відносин  

5. Відповідальні виконавці 
Програми 

Виконавчий апарат Чупахівської селищної
ради

6. Учасники Програми Суб’єкти господарювання ОТГ 

7. Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми,  всього
у тому числі:

34,0

8.1.
кошти державного 
бюджету, тис. грн.

-

8.2.
кошти місцевого бюджету, 
тис. грн.

34,0

8.3.
інші джерела фінансування,
тис. грн.

-

1. ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми розвитку малого та середнього підприємництва в 

Чупахівській селищній раді (ОТГ) на 2018-2020 роки

1. Загальна характеристика громади:
(статистичні дані станом на 01.01.2018)
Площа території (тис. км. кв.) – 
Кількість населення (тис. чол.) –
Специфіка – 

0,014
3,983

Виробництво 



сільськогосподарської продукції, 
роздрібна торгівля продовольчими 
та непродовольчими товарами, 
промислове виробництво.

2. Дата затвердження Програми 
(найменування відповідного 
рішення)

Рішення селищної ради 
від 22.06. 2018  

3. Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:

Співрозробники:

Чупахівська селищна рада 
Виконавчий апарат Чупахівської 
селищної ради 

Постійна комісія з питань будівни-
цтва, житлово-комунального госпо-
дарства, транспорту, зв’язку, під-
приємництва та земельних відносин 

4. Мета Програми Створення сприятливих умов для 
провадження на території об’єдна-
ної громади діяльності суб’єктами 
малого і середнього підприємниц-
тва, підтримки та розвитку такого 
підприємництва шляхом формуван-
ня дієвої системи умов, стимулів і 
мотивацій до реалізації економіч-
ного потенціалу регіону.

5. Перелік пріоритетних завдань 
Програми:

1. Впорядкування нормативного ре-
гулювання підприємницької діяль-
ності;
2. Фінансово-кредитна підтримка;
3. Ресурсне та інформаційне забез-
печення;
4. Формування інфраструктури під-
тримки підприємництва

Очікувані кінцеві результати від 
реалізації Програми в динаміці змін 
цільових показників:

Дані станом на
01.01.2018

Очікувані
показники
(прогноз)

Кількість фізичних осіб – підприємців 
(осіб)

39 45

Надходження до селищного бюджету від 
діяльності суб’єктів малого підприємниц-
тва (тис. грн.)

658,0 720,0

Терміни і етапи реалізації Програми 2018-2020 роки



Джерела фінансування Програми Кошти місцевого бюджету, 
Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страху-
вання на випадок безробіття

2. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в
Чупахівській селищній раді (ОТГ)

За  останні  роки  мале  підприємництво  в  громаді  стало  самостійним
елементом ринкової економіки, має вплив на структурну перебудову, робить
певний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообігу,
сприяє задоволенню споживчого попиту населення.
У  розрізі  видів  економічної  діяльності  мале  та  середнє  підприємництво
віддає перевагу торгівельному бізнесу, яким займаються 48 % від загальної
кількості  малих  підприємств.  У  виробничій  сфері  цифри  скромніші,
промислову діяльність здійснюють лише 8 %. 
З метою виявлення проблем,  що стримують розвиток малого і  середнього
підприємництва  проведено  аналіз  з  застосуванням  методу  –  SWOT  для
визначення  внутрішніх  (сильних  і  слабких  сторін)  та  зовнішніх  чинників
(можливостей  і  загроз),  що  впливають  на  розвиток  підприємницької
діяльності.

Сильні сторони  (Strengths)) Слабкі сторони  (Weaknes)s)es))
Забезпечення прозорості, гласності та
відкритості при прийнятті регулятор-
них актів.
Наявність доступу до мережі Інтернет
висока якість ділових веб-сайтів.
Значна питома вага обсягів продукції 
(робіт, послуг), реалізованих суб’єк-
тами малого підприємництва у загаль-
них обсягах реалізованої продукції.

Недосконале державно-приватне 
партнерство.
Брак фінансових ресурсів.
Слабкість професійних об’єднань.
Труднощі в отриманні фінансових 
послуг.
Недостатня кількість висококваліфі-
кованої робочої сили.
Низький рівень етики праці 
(недбальство, низька якість обслуго-
вування, крадіжки, погане ставлення 
до клієнтів тощо).

Можливості (Opportunities)) Загрози (Threats))
Наявність природних ресурсів.
Зниження адміністративних бар’єрів 
для розвитку підприємництва. 
Скорочення планових перевірок 
суб’єктів господарювання. 
Аналітична та політична підтримка 
організацій МСП з боку органів 
влади.

Міграція висококваліфікованих кад-
рів.
Тінізація економіки.
Злочинність, корупція та її наслідки. 
Макроекономічна нестабільність 
(попит, інфляція, курс обміну валют).
Політична нестабільність. 
Висока вартість кредиту. 



Залучення нових технологій.
Спрощена процедура реєстрації під-
приємства, ФОП.

Відсутність довгострокових кредитів.
Невідповідна інфраструктура креди-
тування.
Непрозора, неузгоджена нормативна 
база. 
Перешкоди в роботі з монополістами 
(постачальниками газу, електроенер-
гії, експлуатаційних послуг та інше).
Низька платоспроможність спожива-
чів продукції.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для провадження на
території  Чупахівської  селищної  ради  (об’єднаної  територіальної  громади)
діяльності  суб’єктами  малого  і  середнього  підприємництва,  підтримки  та
розвитку такого підприємництва шляхом формування дієвої системи умов,
стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу регіону.

4. Завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є:
-  зменшення  регуляторних  витрат  суб’єктів  малого  і  середнього

підприємництва  на  виконання  положень  регуляторних  актів,  виданих
органами місцевого самоврядування;

- надання підтримки у реалізації встановлених законом прав суб’єктів
малого  і  середнього  підприємництва  в  одержанні  документів  дозвільного
характеру та адміністративних послуг;

-  упорядкування  та  удосконалення  процедур  здійснення  державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

-  розроблення  та  впровадження  програм  фінансової  державної
підтримки суб’єктів підприємництва;

-  створення  сприятливого  бізнес-середовища  для  забезпечення
зайнятості молоді; 

- стимулювання розвитку малого і середнього підприємництва на селі,
створення  умов  для  розвитку  сільськогосподарських  обслуговуючих
кооперативів.

Реалізація  державної  політики у  сфері  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва та виконання основних завдань програми буде проводитися
у  напрямках,  які  забезпечать  покращення  економічних  показників
господарської  діяльності  малого  і  середнього  підприємництва,  збільшать
його  внесок  у  вирішення  проблем  зайнятості  населення  і  наповнення
селищного  бюджету,  сприятимуть  підвищенню  активності  і  впливу  цього
сектора економіки на процес становлення громадського суспільства.



Пріоритетні  завдання  та  заходи  Програми  викладені  в  додатку1 до
Програми. Надання суб’єктам малого підприємництва часткової компенсації
сплачених  відсотків  за  кредитами,  отриманими  у  державних  банках,  для
реалізації  інвестиційних  проектів  за  пріоритетними  для  Чупахівської
селищної  ради  (ОТГ)  напрямками  здійснюється  відповідно  до  « Правил
надання  часткової  компенсації  сплачених  відсотків  за  кредитами,
отриманими  суб’єктами  малого  підприємництва  у  державних  банківських
установах», викладених додатку 2 до Програми.

5.Фінансове забезпечення Програми
       Фінансове  забезпечення  Програми здійснюється  за  рахунок коштів
селищного  бюджету.  Розпорядником  бюджетних  коштів  є  селищна  рада.
Орієнтовна сума коштів, необхідна для реалізації Програми складає 34,0 тис.
грн.  Сума  може  корегуватись  залежно  від  можливостей  бюджету  та
необхідності здійснення видатків.

6. Очікувані (прогнозні) показники
ефективності реалізації заходів Програми

      Завдяки реалізації заходів Програми будуть створені сприятливі умови
для  розвитку  підприємництва  та  залучення  інвестицій,  розв’язання
актуальних  проблем,  що  стримують  розвиток  приватної  ініціативи,
забезпечення  економічного  зростання,  формування  і  впровадження
ефективної  системи  підтримки  і  захисту  суб’єктів  малого  та  середнього
підприємництва. 
Реалізація заходів Програми дозволить збільшити кількість суб’єктів малого і
середнього підприємництва та підвищити показники їх діяльності. 
За  результатами  виконання  Програми  на  кінець  2020  року  очікується
збільшення: 
1) чисельності працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва  з
615 до 637 осіб;
2)  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів  від  діяльності  суб’єктів  малого
підприємництва з 658,0 тис. гривень до 720,0 тис. гривень; 
3) кількості створених нових робочих місць суб’єктами малого і середнього
підприємництва на 18 одиниць.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів 

       Координація за результатами виконання Програми покладається на
відділ фінансів Чупахівської селищної  ради.

Основними формами моніторингу за реалізацією заходів та досягненням
показників Програми будуть:

- здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових
заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;



- отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності
про виконання заходів та показників Програми;

-  залучення  засобів масової  інформації  для висвітлення ходу реалізації
Програми, виявлення проблем та недоліків;

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на сесіях селищної
ради, засіданнях виконавчого комітету селищної ради;

 Контроль  здійснює  постійна  комісія  селищної  ради  з  питань
планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій.

Секретар селищної ради                              М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
                                                           Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 22.06.2018                                                                                     смт Чупахівка   



Про затвердження Програми розвитку
автомобільних доріг загального 
користування, у тому числі місцевого 
значення та вулиць і доріг комунальної 
власності Чупахівської селищної ради
на 2018 рік

             Відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись статтею 43
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши
інформацію заступника  селищного  голови з  питань  діяльності  виконавчих
органів  Андоленко  Ольги  Миколаївни  про  необхідність  затвердження
«Програми розвитку автомобільних доріг загального користування,  у тому
числі  місцевого  значення  та  вулиць  і  доріг  комунальної  власності
Чупахівської селищної ради на 2018 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  «  Програму  розвитку  автомобільних  доріг  загального
користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної
власності Чупахівської селищної ради на 2018 рік (додається).
          2. Відділу фінансів виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
забезпечити  фінансування  заходів,  передбачених  Програмою  в  межах
наявного фінансового ресурсу. 

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

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ПРОГРАМА

розвитку  автомобільних доріг
загального користування, 

у тому числі місцевого значення та
вулиць і доріг комунальної власності

Чупахівської селищної ради

на 2018 рік

 

ВСТУП

1. Ініціатор розроблення 
програми

Чупахівська селищна рада

2. Розробник програми Виконавчий апарат селищної ради

3. Співрозробники програми -

4. Відповідальний виконавець Виконавчий комітет селищної ради



програми

5. Назва Програми Утримання та ремонт автомобільних доріг 
загального користування у тому числі 
місцевого значення, та вулиць і доріг 
комунальної власності Чупахівської  
селищної ради

на 2018 роки

6. Законодавча база 
розроблення програми

Закони України  «Про місцеве 
самоврядування», Закони України «Про 
автомобільні дороги», «Про дорожній рух»,
«Про автомобільний транспорт», «Про 
джерела фінансування дорожнього 
господарства України», постанова Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1994 р.№ 
198 «Про затвердження Єдиних правил 
ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони», Закон 
України від 02.06.2015 року № 490-VIII 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо співфінансування ремонту 
доріг державного значення» , Закон 
України від 02.06.2015 року № 491-VIII 
«Про внесення зміни  до статті 91 
Бюджетного кодексу України щодо  
співфінансування ремонту доріг 
державного значення»

7. Підстава для розроблення 
Програми

Необхідність поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану мережі доріг 
загального користування, у тому числі 
місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності Чупахівської 
селищної  ради

8. Мета і основні завдання

Програми

Збереження та поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану наявної мережі 
доріг загального користування, у тому

числі місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах



Чупахівської селищної ради з доведенням 
термінів експлуатації дорожнього покриття
до міжремонтних термінів

9. Основні заходи Програми Поліпшення транспортно-експлуатаційного
стану мережі автомобільних доріг та 
споруд на них, забезпечення 
безперервності розвитку мережі 
автомобільних доріг, підвищення рівня їх 
капітальності відповідно до темпів 
автомобілізації країни, підвищення 
швидкості, економічності, комфортності та 
безпечності перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом,     
поліпшення стану доріг у сільській 
місцевості

10. Строки реалізації Програми 2018 рік

11. Фінансове забезпечення

Програми

Фінансування Програми здійснюється за 
рахунок коштів   місцевого бюджету та 
інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством

12. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми,

тис. грн.

1930, 1 тис. грн.

В межах щорічних кошторисних 
призначень

7.1 В тому числі бюджетних 
коштів:

1930,1 тис. грн.

 - з них коштів селищного 
бюджету

980,1 тис. грн.

 - коштів державного бюджету 950,0 тис. грн

- позабюджетні кошти -

8 Основні джерела 
фінансування програми

Селищний  бюджет



1.Загальні положення

            Мережа  автомобільних  доріг  є  невід'ємною  частиною  єдиної
транспортної  системи,  що забезпечує  роботу всіх  галузей  промисловості  і
сільського господарства,  соціальний розвиток суспільства.  Окрім того, з їх
експлуатацією,  забезпечується  рівномірний  наземний доступ  у  різні  місця
району, області,  країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і
транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є
однією  з  підсистем  економічної  системи  країни,  вони  є  суспільним
продуктом та мають надзвичайно важливе значення.
            Від  стану  автомобільних  доріг  залежать  витрати  на  перевезення
вантажів  та  пасажирів,  рівень  цін,  певною мірою зайнятість  населення  та
темпи  розвитку  економіки  держави  загалом.  У  свою  чергу  стан
автомобільних  доріг  і  темпи  розвитку  дорожньої  галузі  визначаються
економічними  можливостями  та  рівнем  фінансування  галузі  дорожнього
господарства.
            Однак  на  сьогодні  стан  розвитку  дорожнього  господарства  країни
свідчить  про  певні  труднощі,  зумовлені  недостатнім  фінансуванням
дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.
            Основою для  розроблення  даної  Програми є  Закони України «Про
автомобільні дороги», «Про дорожній рух»,  «Про автомобільний транспорт»,
«Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова
Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження
Єдиних  правил  ремонту  і  утримання  автомобільних  доріг,  вулиць,
залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

2.Мета Програми.

            2.1. Метою Програми є:
            -  покращення  стану  вулиць  та  автомобільних  доріг  комунальної
власності за рахунок коштів селищного бюджету, що позитивно вплине на
соціально-економічний розвиток населених пунктів  Чупахівської об’єднаної
територіальної громади;
           -  збереження  наявної  мережі  автомобільних  доріг  загального
користування з  доведенням термінів експлуатації  дорожнього покриття до
міжремонтних строків;
           -  розвиток  дорожньої  інфраструктури  та  створення  безпечних  умов
дорожнього руху на території Чупахівської селищної ради;
           -  поліпшення транспортно-експлуатаційного  стану  доріг  у  сільській
місцевості;
           -  покращення  соціально-економічного  розвитку  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради,  збільшення  інвестиційної  привабливості  та
розвитку  сільського  господарства  за  рахунок  будівництва,  реконструкції,



ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності територіальної
громади Чупахівської селищної ради;
            -  забезпечення  життєво  важливих  інтересів  населення,  об'єктів
виробництва, підприємств, установ  Чупахівської селищної ради незалежно
від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

            3.1. Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, 
пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом
визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

            - автомобільні дороги загального користування державного значення;

            - автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

            - автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

            - відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

            - автомобільні дороги на приватних територіях.

            3.2. Державне  управління  автомобільними  дорогами  загального
користування  здійснює  Державне  агентство  автомобільних  доріг  України
(Укравтодор),  яке  має  органи  управління  на  місцях  –  філії  Служби
автомобільних доріг.
            3.3. Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст,
інших населених пунктів  Чупахівської  селищної ради  становить  ,0  км.  У
зв’язку  зі  значним  транспортним  навантаженням,  шляхова  мережа
Чупахівської селищної  ради  втратила свої експлуатаційні якості і потребує
як утримання так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки
доріг  по  яких  проходять  автобусні  сполучення,  підвезення  дітей  до
навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.
            Внаслідок  обмеженого  фінансування  обсяги  здійснення  ремонтних
робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється 
ремонт  дорожнього  покриття  на  території  населених пунктів  Чупахівської
селищної ради, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту
і   потребує його повторного здійснення. 
            3.5. Критеріями  стратегії  розвитку  автомобільних  доріг  території
Чупахівської  селищної ради  на 2018  року,  враховуючи  їх  незадовільний
експлуатаційний стан є:
            - збереження мережі автомобільних доріг;
            - забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього 
руху;
           -  забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами,
районним та обласним центрами;



           -  запровадження  механізму  державно-приватного  партнерства  для
реалізації  інфраструктурних  проектів,  співпраця  з  сільськогосподарськими
господарствами.

4.Перелік завдань і заходів Програми

            4.1. Основними завданнями програми є:
-  забезпечення  належного  утримання  та  ефективної  експлуатації  доріг  на
території населених пунктів Чупахівської селищної ради;
-  досягнення  належного рівня утримання та  ефективної  експлуатації  доріг
комунальної власності;
-  впорядкування  дорожнього  руху  на  території  населених  пунктів
Чупахівської селищної  ради.
           4.2. Капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів 
та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, 
може здійснюватися за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як 
співфінансування на договірних засадах.

5.Очікувані результати виконання Програми

            5.1.Виконання Програми забезпечить:
            - збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від 
руйнування;
            - виконання заходів з безпеки дорожнього руху;
           -  ліквідацію незадовільних умов  руху  автотранспорту,  у  тому числі
маршрутів  загального  користування,  на  аварійних  ділянках  шляхом
проведення на них ремонтних робіт;
           - покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки 
дорожнього руху;
          -  покращення  експлуатаційного  стану  доріг  і  вулиць  комунальної
власності;
          -  раціональне  фінансування  галузі  дорожнього  господарства,  а  саме:
виділення  коштів  на будівництво,  реконструкцію,  ремонт  та  утримання
вулиць  і  доріг  комунальної   власності. 
            5.2.Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж об’єднаної
територіальної громади, що призведе до покращення соціально-економічного
розвитку Чупахівської селищної ради  в цілому, поліпшення інвестиційного
клімату,  сприятиме  залученню  нових  інвестицій  у  громаду,  дозволить
розвиватися  діючим  підприємствам,  створенню  нових  суб’єктів
господарської  діяльності,  забезпечить  повноцінне  проживання,  роботу  і
відпочинок мешканців громади, сприяння безперешкодному доступу осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої
інфраструктури.

6.Фінансування Програми.



            6.1.Головний  розпорядник  коштів  –  Чупахівська  селищна рада
Охтирського району Сумської  області  в межах бюджетних призначень
передбачає кошти на фінансування Програми.
            6.2.В межах отримання бюджетних призначень місцевому бюджету,
Субвенції з Державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання  вулиць  і  доріг  комунальної  власності  передбачає  кошти  на
фінансування Програми.
            6.3.Фінансування  Програми  здійснюється  в  межах  видатків
передбачених у селищному бюджеті на відповідний рік по КФК «Видатки на
проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом
автомобільних доріг  загального користування»,  а  також за рахунок інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
            6.4.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням
автомобільних  доріг  місцевого  значення,  вулиць  і  доріг  комунальної
власності  Чупахівської селищної ради.  Доцільність  заходів  є
обґрунтованими.  Програма  потребує  залучення  коштів  Державного,
місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
 
 

        Секретар селищної ради                                    М.М.Маслюк

 

Додаток 1

до Програми розвитку  автомобільних 
доріг загального користування, у тому 
числі місцевого значення та вулиць і 
доріг комунальної власності
Чупахівської  селищної ради
на 2018 рік

 

Ресурсне забезпечення



Програми розвитку  автомобільних доріг загального користування,
у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності

Чупахівської  селищної ради
на 2018 рік

                                                                      тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
до виконання програми

Етапи виконання
програми

 

Всього
витрат на
виконання
програми

2018  

Обсяг ресурсів всього:

 

1930,1 1930,1 

В тому числі кошти 
державного бюджету

950,0 950,0

в тому числі, селищний

бюджет:

980,1 980,1

Секретар селищної ради                                    М.М.Маслюк

Додаток 2

до Програми розвитку  автомобільних 
доріг загального користування, у тому 
числі місцевого значення та вулиць і 
доріг комунальної власності
Чупахівської  селищної ради
на 2018 рік

 

Ресурсне забезпечення



Програми розвитку  автомобільних доріг загального користування,
у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності

Чупахівської  селищної ради
на 2018 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які
пропонується залучити
до виконання програми

Етапи виконання
програми

 

Всього витрат на
виконання
програми

2018  

Обсяг ресурсів всього:

 

1930,1 1930,1 

В тому числі кошти 
державного бюджету

950,0 950,0

в тому числі, селищний

бюджет:

980,1 980,1

Секретар селищної ради                                    М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                     смт Чупахівка   

Про внесення змін та доповнень 
до Програми економічного і 
соціального розвитку Чупахівської 
селищної ради на 2018 рік

           Керуючись частиною 1 статті  43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Розглянувши пропозиції виконкому Чупахівської
селищної ради щодо внесення змін до Програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік,  селищна рада вирішила
ВИРІШИЛА:

       у Додатку 1 до Програми:

1. Доповнити:
1.1. Завдання 1 « Проведення будівництва, реконструкції, капітального

та поточного ремонтів автомобільних доріг » пріоритету 2. « Транспортна
інфраструктура » заходами 2 і  3, виклавши позицію всього по завданню в
новій редакції, згідно з додатком 1. 

1.2.  Завдання  1  «  Модернізація  матеріально-технічної  бази  закладів
освіти  »  пріоритету  4.  «  Освіта  »  заходами  10,  11,  12  виклавши позицію
всього по завданню в новій редакції, згідно з додатком 2. 

1.3.  Завдання  3  «  Матеріально-технічне забезпечення  »  пріоритету  5
«Охорона здоров’я  »  заходом 4,  виклавши позицію всього по завданню в
новій редакції, згідно з додатком 3. 

 Селищний голова                                    О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                          смт Чупахівка

Про виділення коштів на співфінансування
робіт по експлуатаційному утриманню
автомобільної дороги державного значення
(дрібному поточному ремонту), яка проходить
по вулиці Слобожанська в смт Чупахівка 

         Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 статті
26  Закону  України «  Про  місцеве  самоврядування в  Україні»,  згідно  Закону
України  «  Про  державний  бюджет  України  на  2018  рік»,  заслухавши
інформацію  селищного  голови  та  пропозиції  депутатів  селищної  ради  про
внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік, щодо виділення коштів на
експлуатаційне  утримання  (дрібний  поточний  ремонт)  автомобільної  дороги
Т1906  Лантратівка  -  Лебедин  (на  ділянці  дороги,  що  проходить  через  смт
Чупахівка,  вулиця  Слобожанська)  на  виконання  «  Програми  економічного  і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік », селищна рада,
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  виділення  коштів  на  експлуатаційне  утримання  (дрібний
поточний  ремонт)  автомобільної  дороги  Т1906  Лантратівка  -  Лебедин  (на
ділянці  дороги,  що проходить  через  смт  Чупахівка,  вулиця  Слобожанська)  в
сумі 199 732,80 тис. грн.

Селищний голова                                          О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про виділення коштів на співфінансування
робіт по експлуатаційному утриманню
автомобільної дороги державного значення
(дрібному поточному ремонту), яка проходить
по вулиці Лебединська в смт Чупахівка 

      Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом  23
статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно
Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», заслухавши
інформацію селищного голови та пропозиції  депутатів  селищної  ради про
внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік, щодо виділення коштів на
експлуатаційне утримання (дрібний поточний ремонт) автомобільної дороги
Т1906 Лантратівка - Лебедин (на ділянці дороги , що проходить через смт
Чупахівка,  вулиця  Лебединська),  на  виконання  «Програми  економічного  і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити виділення коштів на експлуатаційне утримання (дрібний
поточний  ремонт)  автомобільної  дороги  Т1906  Лантратівка  -  Лебедин  (на
ділянці дороги , що проходить через смт Чупахівка, вулиця Лебединська) в
сумі 199 730,40 грн.

Селищний голова                                               О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                    смт Чупахівка   

Про виділення коштів на співфінансування
робіт по експлуатаційному утриманню 
обласних автомобільних доріг 
загального користування (дрібному
поточному ремонту), які знаходяться 
на території Чупахівської селищної ради

    Відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України,  керуючись  пунктом 23
статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно
Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», заслухавши
інформацію селищного голови та пропозиції  депутатів  селищної  ради про
внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік,  на виконання «Програми
економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської  селищної  ради  на  2018
рік», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити виділення коштів на експлуатаційне утримання (дрібний
поточний ремонт) автомобільної дороги О191106/Н12/ Олешня - Лантратівка
(на ділянці дороги від села Лантратівка до села Новопостроєне) в сумі 250,0
тис. грн.

2. Затвердити виділення коштів на експлуатаційне утримання (дрібний
поточний  ремонт)  автомобільної  дороги  О191105/Н12/  Чупахівка-Олешня-
Сосонка-а/д  Суми-Полтава,  з  обходом  м.Суми  (на  ділянці  дороги  від
повороту на с. Всадки до повороту на с. Мартинівка) в сумі 250 ,0 тис. грн.

3. Затвердити виділення коштів на експлуатаційне утримання (дрібний
поточний  ремонт)  автомобільної  дороги  О191107/Н12/  Чупахівка-Перелуг-
Комиші  (на  ділянці  дороги  ,  що  проходить  від  смт  Чупахівка  до  села
Оленинське) в сумі 50,00 тис. грн.

4. Внести Службу автомобільних доріг у Сумській області до мережі
одержувачів  бюджетних  коштів  головного  розпорядника  Чупахівської
селищної ради. 

Селищний голова О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 22.06.2018                                                                                              смт Чупахівка 

Про створення Комунального 
некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради

         Відповідно  до  статей  43,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  104-108  Цивільного  кодексу  України,
статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, Законів України «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців  та
громадських  формувань»,  «Основи  законодавства  України  про  охорону
здоров'я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016
року № 1013- р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи
охорони  здоров'я»,  з  метою  підвищення  рівня  медичного  обслуговування
населення, якості  обстежень,  діагностики та лікування різних захворювань
мешканців Чупахівської селищної ради, впровадження нових підходів щодо
організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити роботу КЗ ЧСР « Чупахівський селищний центр ПМСД » з
15.07. 2018  року.

2. Створити Комунальне некомерційне підприємство « Центр первинної
медико- санітарної допомоги » Чупахівської селищної ради з 16.07.2018 року.

3.  Надати  державному  реєстратору  документи  передбачені  Законом
України  «  Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців  та  громадських  формувань  »  для  проведення  державної
реєстрації  рішення  про  припинення  та  державної  реєстрації  припинення
юридичної  особи публічного  права  Комунального  закладу  «  Чупахівський
селищний центр первинної медико-санітарної допомоги ». 

4. Надати державному реєстратору документи для реєстрації створеного
Комунального  некомерційного  підприємства  « Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги » Чупахівської селищної ради.

5. Затвердити передавальний акт майна до Комунального некомерційного
підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги » Чупахівської
селищної ради.

6.  Передати  статутний  капітал  Комунальному  некомерційному
підприємству « Центр первинної медико-санітарної допомоги » Чупахівської
селищної ради в сумі 1000 грн. (одна тисяча) гривень за рахунок грошового
внеску засновника.

7.  Встановити  що,  Комунальне  некомерційне  підприємство  «  Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  є
правонаступником  всіх  прав  та  обов'язків  реорганізованого  шляхом
перетворення  Комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги».



8.  Передати  в  оперативне  управління  Комунальному  некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної  ради  майно  спільної  власності  сіл  та  селища  закладів  охорони
здоров’я Чупахівської селищної ради.

9.  Затвердити  Статут  Комунального  некомерційного  підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 
(додаток 1).

10.  Затвердити  граничну  чисельність  працівників  Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  та  його  структурних підрозділів  в
кількості 42,75 штатних одиниць (додаток 2).

11. Затвердити  положення  про  Чупахівську  амбулаторію  ЗП-СМ та
положення про ФАП та ФП. ( додаток 3).

12.  Призначити  головним  лікарем  Комунального  некомерційного
підприємства  «Центр первинної медико-санітарної  допомоги» Чупахівської
селищної ради – Ашурову Г.Г.

13.  Підпорядкувати  Комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
Чупахівську АЗП-СМ з ФАП, ФП з 16.07.2018 року. 

Селищний голова                                                О. В. Кужель

Додаток 1



СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА  «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                смт.Чупахівка                                                           
2018рік

                                        1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.   КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «  ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ  МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ»  ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я –
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну
медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених
законодавством  України  та  цим  Статутом,  а  також  вживає  заходів  із
профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.



1.1   Підприємство створене за рішенням  сесії Чупахівської селищної
ради  (надалі   Засновник)  від  «22»  червня  2018  року  8  сесія  7  скликання
відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»
шляхом  перетворення  Комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахіський  селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  у
Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради. 

1.2    Майно  підприємства  є  власністю   об’єднаної територіальної
громади 

 в  особі  Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району  Сумської
областi 

 1.3   Підприємство  є  правонаступником  усього  майна,  всіх  прав  та
обов’язків Комунального закладу Чупахівської селищної ради «Чупахіський
селищний центр первинної медико-санітарної допомоги».

1.4   Підприємство створене на базі майна Чупахівської селищної ради
надане  в  оперативне  управління  Засновником.    Власником  та  органом
управління майна Підприємства є об’єднана  територіальна громада  в особі
Чупахівської селищної ради  Охтирського району  Сумської областi. 

1.5    Підприємство є  підпорядкованим,  підзвітним та підконтрольним
Засновнику.

1.6    Підприємство  здійснює  господарську  некомерційну  діяльність,
спрямовану  на  досягнення  соціальних  та  інших  результатів  без  мети
одержання прибутку.

1.7    Забороняється  розподіл  отриманих  доходів  (прибутків)
Підприємства  або  їх  частини  серед  засновників  (учасників),  працівників
комунального  некомерційного  підприємства  (крім  оплати  їхньої  праці,
нарахування  єдиного  соціального  внеску),  членів  органів  управління  та
інших пов’язаних з ними осіб.

1.8   Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6
Статуту,  використання  Підприємством  власних  доходів  (прибутків)
виключно  для  фінансування  видатків  на  утримання  такої  неприбуткової
організації,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів  діяльності,
визначених Статутом.

1.9   Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,
Господарським  та  Цивільним  Кодексами  України,  законами  України,
постановами  Верховної  Ради  України,  актами  Президента  України  та
Кабінету  Міністрів  України,  загальнообов’язковими  для  всіх  закладів
охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я
України,  загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних
органів  виконавчої  влади,  відповідними  рішеннями  місцевих  органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

                      2.  НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1    Найменування: 



-  повне найменування Підприємства  українською мовою – 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  ДОПОМОГИ»  ЧУПАХІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ
РАДИ

-  скорочене найменування Підприємства: – КНП «ЦПМСД»ЧСР. 
2.2. Юридична адреса:
    42722, вулиця Воздвиженська 23   селище Чупахівка    Охтирський

район Сумська область   Україна.
 
                             3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1    Основною метою створення Підприємства є надання первинної
медичної  допомоги  та  здійснення  управління  медичним  обслуговуванням
населення,  що  постійно  проживає  (перебуває)  на  території  об’єднаної
територіальної  громади  Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району,
Сумської області , але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а
також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки
громадського здоров’я.

3.2    Відповідно  до  поставленої  мети  предметом  діяльності
Підприємства є:

-  медична  практика  з  надання  первинної  та  інших  видів  медичної
допомоги  населенню  лікарями  та  молодшими  спеціалістами  з  медичною
освітою;

- медична практика зі стоматології;
-  забезпечення  права  громадян  на  вільний  вибір  лікаря  з  надання

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
-  організація  надання  первинної  медичної  допомоги  у  визначеному

законодавством  порядку,  в  тому  числі  надання  невідкладної  медичної
допомоги  в  разі  гострого  розладу  фізичного  чи  психічного  здоров’я
пацієнтам,  які  не  потребують  екстреної,  вторинної  (спеціалізованої)  або
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

- проведення профілактичних щеплень;
-  проведення  лабораторних  обстежень  на  рівні  первинної  медичної

ланки;
-  планування,  організація,  участь  та  контроль  за  проведенням

профілактичних  оглядів  та  диспансеризації  населення,  здійснення
профілактичних  заходів,  у  тому  числі  безперервне  відстеження  стану
здоров’я  пацієнта  з  метою  своєчасної  профілактики,  діагностики  та
забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних
(під час вагітності) станів;

-  консультації  щодо  профілактики,  діагностики,  лікування  хвороб,
травм,  отруєнь,  патологічних,  фізіологічних  (під  час  вагітності)  станів,  а
також щодо ведення здорового способу життя;

-  взаємодія  з  суб’єктами  надання  вторинної  (спеціалізованої)  та
третинної (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги з метою своєчасного



діагностування  та  забезпечення  дієвого  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,
патологічних,  фізіологічних  (під  час  вагітності)  станів  з  урахуванням
особливостей стану здоров’я пацієнта;

-  організація  відбору  та  спрямування  хворих  на  консультацію  та
лікування до закладів  охорони здоров’я  та установ,  що надають вторинну
(спеціалізовану)  та  третинну  (високоспеціалізовану)  медичну  допомогу,  а
також відбору  хворих  на  санаторно-курортне  лікування  та  реабілітацію  у
визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини
та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

-  упровадження  нових  форм  та  методів  профілактики,  діагностики,
лікування та реабілітації захворювань та станів;

-  проведення  експертизи тимчасової  непрацездатності  та  контролю за
видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою
працездатності;

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи
серед населення щодо формування здорового способу життя;

-  участь  у  державних  та  регіональних  програмах  щодо  організації
пільгового  забезпечення  лікарськими  засобами  населення  у  визначеному
законодавством  порядку  та  відповідно  до  фінансового  бюджетного
забезпечення галузі охорони здоров’я;

-  участь  у  державних  та  регіональних  програмах  щодо  скринінгових
обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у
порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

- участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної
допомоги у об’єднані територіальні громаді Чупахівської  селищної ради  та
шляхів їх вирішення;

-  надання  рекомендацій  органам  місцевого  самоврядування  щодо
розробки  планів  розвитку  первинної  медичної  допомоги  Чупахівської
селищної ради.

-  визначення  потреби  структурних  підрозділів  Підприємства  та
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною,
своєчасною та якісною медичною допомогою;

-  моніторинг  забезпечення  та  раціональне  використання  лікарських
засобів,  виробів  медичного  призначення,  медичного  обладнання  та
транспортних засобів;

-  забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення кваліфікації
працівників Підприємства;

-  зберігання,  перевезення,  придбання,  пересилання,  відпуск,
використання,  знищення  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів,  отруйних та сильнодіючих
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;



-  залучення  медичних  працівників  для  надання  первинної  медико-
санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні
особи  –  підприємці  за  цивільно-правовими  договорами,  підтримка
професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

-  закупівля,  зберігання  та  використання  ресурсів,  необхідних  для
надання  медичних послуг,  зокрема лікарських засобів  (у  т.ч.  наркотичних
засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

-  координація  діяльності  лікарів  із  надання  первинної  медичної
допомоги  з  іншими  суб’єктами  надання  медичної  допомоги,  зокрема
закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з
іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна
служба, та правоохоронними органами;

-  надання  платних  послуг  із  медичного  обслуговування  населення
відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях
перебігу  невиліковних  захворювань,  яка  включає  комплекс  заходів,
спрямованих  на  полегшення  фізичних  та  емоційних  страждань  пацієнтів,
моральну підтримку членів їх сімей;

-  надання  будь-яких  послуг,  в  тому числі-  платних,  іншим суб’єктам
господарювання,  що  надають  первинну  медичну  допомогу  на  території
Охтирського району;

-  організація  та  проведення  з’їздів,  конгресів,  симпозіумів,  науково-
практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

-  інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.
3.3.  Підприємство  може  бути  клінічною  базою  вищих  медичних

навчальних  закладів  усіх  рівнів  акредитації  та  закладів  післядипломної
освіти.

                                        4.  ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1   Підприємство  є  юридичною  особою  публічного  права.  Права  та
обов’язки  юридичної  особи  Підприємство  набуває  з  дня  його  державної
реєстрації.

4.2   Підприємство  користується  закріпленим  за  ним  комунальним
майном, що є власністю Чупахівської селищної ради на праві оперативного
управління.

4.3   Підприємство  здійснює  некомерційну  господарську  діяльність,
організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого
Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і
реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому
законодавством.

4.4  Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів
державної  влади  чи  органів  місцевого  самоврядування,  які  було  визнано
судом  неконституційними  або  недійсними,  підлягають  відшкодуванню
зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.



4.5   Для  здійснення  господарської  некомерційної  діяльності
Підприємство  залучає  і  використовує  матеріально-технічні,  фінансові,
трудові  та  інші  види  ресурсів,  використання  яких  не  заборонено
законодавством.

4.6   Підприємство  має  самостійний  баланс,  рахунки  в  Державному
казначействі  України,  установах  банків,  круглу  печатку  зі  своїм
найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7   Підприємство  має  право  укладати  угоди  (договори),  набувати
майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка
бере  участь  у  справі,  що  розглядається  в  судах  України,  міжнародних  та
третейських судах.

4.8  Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру,
встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9  Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну
практику.  Підприємство  має  право  здійснювати  лише  ті  види  медичної
практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну
практику.

                5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1  Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за
ним на праві оперативного управління. 

5.2   Майно  Підприємства  становлять  необоротні  та  оборотні  активи,
основні  засоби  та  грошові  кошти,  а  також  інші  цінності,  передані  йому
Засновником,  вартість  яких  відображається  у  самостійному  балансі
Підприємства.

5.3   Підприємство  не  має  право  відчужувати  або  іншим  способом
розпоряджатись  закріпленим  за  ним  майном,  що  належить  до  основних
фондів без попередньої згоди Засновника. 

5.4  Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому
майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо
передбачених законодавством. 

5.5  Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку,
що  знаходиться  на  балансі  Підприємства  або  її  відчуження,  вирішуються
виключно Засновником.

5.6  Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
- Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про

його створення;
- Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти);
- Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди

Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; 
- кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
- Цільові кошти;



-  Кошти,  отримані  за  договорами  з  центральним  органом  виконавчої
влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  державних  фінансових
гарантій медичного обслуговування населення;

- Кредити банків;
- Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
-  Майно,  що  надходить  безоплатно  або  у  вигляді  безповоротної

фінансової  допомоги  чи  добровільних  благодійних  внесків,  пожертвувань
юридичних  і  фізичних  осіб;  надходження  коштів  на  виконання  програм
соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

-  Майно та кошти, отримані  з  інших джерел,  не заборонених чинним
законодавством України;

- Інші джерела, не заборонені законодавством.
5.7  Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках,

передбачених чинним законодавством України.
5.8  Статутний капітал Підприємства становить: одна тисяча гривень 00

копійок.
5.9  Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних

завдань під гарантію Засновника.
5.10  Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за

ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами
відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  локальних  нормативних
актів органів місцевого самоврядування.

5.11  Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський
облік,  веде  статистичну,  бухгалтерську  та  медичну  звітність  і  подає  її
органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами
діяльності

5.12  Підприємства у визначеному законодавством порядку.
Власні  надходження  Підприємства  використовуються  відповідно  до

чинного законодавстваУкраїни.

                                    6.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1  Підприємство має право:
- Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а
також  підприємств  і  організацій,  незалежно  від  форм  власності  та
підпорядкування,  для  отримання  інформації  та  матеріалів,  необхідних для
виконання покладених на Підприємство завдань.

-  Самостійно  планувати,  організовувати  і  здійснювати  свою статутну
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх
завдань  і  цілей,  у  тому  числі  спрямовувати  отримані  від  господарської
діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне
забезпечення.

-  Укладати  господарські  угоди  з  підприємствами,  установами,
організаціями  незалежно  від  форм  власності  та  підпорядкування,  а  також



фізичними  особами  відповідно  до  законодавства.  Здійснювати
співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

-  Самостійно  визначати  напрямки  використання  грошових  коштів  у
порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми
Статуту.

-  Здійснювати  власне  будівництво,  реконструкцію,  капітальний  та
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

-  Залучати  підприємства,  установи  та  організації  для  реалізації  своїх
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

-  Співпрацювати  з  іншими  закладами  охорони  здоров’я,  науковими
установами та фізичними особами-підприємцями.

-  Надавати  консультативну  допомогу  з  питань,  що  належать  до  його
компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

-  Створювати  структурні  підрозділи  Підприємства  відповідно  до
чинного законодавства України.

- Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
Підприємство:
-  Створює  належні  умови  для  високопродуктивної  праці,  забезпечує

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування.

-  Здійснює  бухгалтерський  облік,  веде  фінансову  та  статистичну
звітність згідно з законодавством.

6.2  Обов’язки Підприємства:
-    Підприємство у своїй діяльності  керується Конституцією України,

Господарським  та  Цивільним  Кодексами  України,  законами  України,
постановами  Верховної  Ради  України,  актами  Президента  України  та
Кабінету  Міністрів  України,  загальнообов’язковими  для  всіх  закладів
охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я
України,  загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних
органів  виконавчої  влади,  відповідними  рішеннями  місцевих  органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

-  Планувати  свою  діяльність  з  метою  реалізації  єдиної  комплексної
політики  в  галузі  охорони  здоров’я  (зі  свого  напрямку)  в  Чупахівській
селищній раді. 
- Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати
додержання  чинного  законодавства  України  про  працю,  правил  та  норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
-  Забезпечувати  своєчасну  сплату  податкових  та  інших  обов’язкових
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного
законодавства України.
- Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення
кваліфікації працівників.
-  Акумулювати власні надходження та витрачати їх з  метою забезпечення
діяльності  Підприємства  відповідно  до  чинного  законодавства  України  та
цього Статуту.



                          7.  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1   Управління  Підприємством  здійснює  Чупахівська  селищна  рада
(Засновник).

7.2   Поточне  керівництво  (оперативне  управління)  Підприємством
здійснює  керівник  Підприємства  –головний  лікар,  який  призначається  на
посаду і звільняється з неї за рішенням  голови Чупахівської селищної ради
відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним
рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради,  та  який  відповідає
кваліфікаційним  вимогам  МОЗ.  Строк  найму,  права,  обов’язки  і
відповідальність  керівника,  умови  його  матеріального  забезпечення,  інші
умови найму визначаються контрактом.

Наглядова  рада  Підприємства  (у  разі  її  утворення)  контролює  та
спрямовує  діяльність  керівника  Підприємства.  Порядок  утворення
Наглядової  ради,  організація  діяльності  та  ліквідації  наглядової  ради та  її
комітетів,  порядок  призначення  членів  наглядової  ради  затверджується
рішенням Засновника.

7.3  Засновник (Власник):
- Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани

діяльності та звіти про його виконання;
- Затверджує Статут  Підприємства та зміни до нього.
-  Затверджує  фінансовий  план  Підприємства  та  контролює  його

виконання;
- Укладає і розриває контракт з Керівником  Підприємства та здійснює

контроль за його виконанням;
-  Погоджує  Підприємству  договори  про  спільну  діяльність,  за  якими

використовується  нерухоме  майно,  що  перебуває  в  його  оперативному
управлінні, кредитні договори та договори застави.

-  Здійснює  контроль  за  ефективністю  використання  майна,  що   є
власністю  Чупахівської  територіальної  громади   та  закріплене  за
Підприємством на праві оперативного управління;

-   Приймає  рішення  про  реорганізацію  та  ліквідацію  Підприємства,
призначає  ліквідаційну  комісію,  комісію  з  припинення,  затверджує
ліквідаційний баланс.

7.4   Керівник  Підприємства:
-  Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси

в  органах  державної  влади  і  органах  місцевого  самоврядування,  інших
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує
від  його  імені  документи  та  видає  довіреності  і  делегує  право  підпису
документів  іншим  посадовим  особам  Підприємства,  укладає  договори,
відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах
банків поточні та інші рахунки.



-   Самостійно  вирішує  питання  діяльності  Підприємства  за  винятком
тих,  що  віднесені  законодавством  та  цим  Статутом  до  компетенції
Засновника.

-  Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної
допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів.

-  Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану
і  плану  розвитку  Підприємства,  результати  його  господарської  діяльності,
виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг,
що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного
управління Підприємству майна  територіальної громади і  доходу згідно з
вимогами  законодавства,  цього  Статуту  та  укладених  Підприємством
договорів.

-   Користується  правом  розпорядження  майном  та  коштами
Підприємства  відповідно  до  законодавства  та  цього  Статуту.  Забезпечує
ефективне  використання  і  збереження  закріпленого  за  Підприємством  на
праві оперативного управління майна.

-  У межах своєї компетенції  видає накази та інші акти, дає вказівки,
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

-   Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної  та іншої
документації.

-   У  строки  і  в  порядку,  встановленому  законодавством,  повідомляє
відповідні  органи про будь-які  зміни в даних про Підприємство,  внесення
яких  до  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

-   Подає  в  установленому  порядку  Засновнику  квартальну,  річну,
фінансову та  іншу звітність  Підприємства,  зокрема щорічно до 01 лютого
надає  Засновнику бухгалтерську та  статистичну звітність,  інформацію про
рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а
також інформацію про  наявність  вільних площ,  придатних  для  надання  в
оренду.

-   Приймає  рішення  про  прийняття  на  роботу,  звільнення  з  роботи
працівників  Підприємства,  а  також  інші,  передбачені  законодавством  про
працю  рішення  в  сфері  трудових  відносин,  укладає  трудові  договори  з
працівниками  Підприємства.  -   Забезпечує  раціональний  добір  кадрів,
дотримання  працівниками  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку.
Створює умови підвищення фахового і  кваліфікаційного рівня працівників
згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

-   Забезпечує  проведення  колективних  переговорів,  укладення
колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

-  Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного
бухгалтера  Підприємства.  Призначає  на  посади  та  звільняє  керівників
структурних підрозділів, інших працівників.

-   Забезпечує  дотримання  на  Підприємстві  вимог  законодавства  про
охорону  праці,  санітарно-гігієнічних  та  протипожежних  норм  і  правил,
створення належних умов праці.



-  Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної
плати,  а  також  передбачених  законодавством  податків,  зборів  та  інших
обов’язкових платежів.

-   Несе  відповідальність  за  збитки,  завдані  Підприємству  з  вини
Керівника

 Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
-  Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші

положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
положення  про  преміювання  працівників  за  підсумками  роботи

Підприємства;
порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні

внески, гранти та дарунки;
порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та

медичних виробів.
-  За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства

має право укладати договори оренди майна.
-   Надавати  в  оренду  нерухоме  майно,  загальна  площа  якого  не

перевищує 200 кв. м,  без попереднього погодження із Власником в порядку,
визначеному законодавством та актами органів місцевого самоврядування.

-   Вирішує  інші  питання,  віднесені  до  компетенції   Керівника
Підприємства  згідно  із  законодавством,  цим  Статутом,  контрактом  між
Засновником і Керівником  Підприємства.

7.5.  З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена
Опікунська Рада. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради
регулюється Положенням, яке затверджується наказом Керівника.

7.6  Керівник   Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність  за  додержання порядку  ведення  і  достовірність  обліку та
статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.7    У разі  відсутності   Керівника   Підприємства  або  неможливості
виконувати свої  обов’язки з  інших причин,  обов’язки виконує інша особа
згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

                  8.   ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1   Структура Підприємства включає:
-  Адміністративно-управлінський відділ.
-  Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.
- Лікувально-профілактичні  підрозділи  (амбулаторії,  які  можуть

включати фельдшерсько- акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні
пункти).

8.2.  Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери
діяльності  структурних  підрозділів  Підприємства  затверджуються
Керівником  Підприємства.

8.3.  Функціональні  обов’язки  та  посадові  інструкції  працівників
Підприємства затверджуються його Керівником.



       8.4.  Штатна  чисельність  Підприємства  визначається  Керівником за
погодженням   із  Власником  на  підставі  фінансового  плану  Підприємства,
погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з
урахуванням  необхідності  створення  відповідних  умов  для  забезпечення
належної доступності та якості медичної допомоги.

                 9.  ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1   Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки,
які  діють  у  трудовому  колективі,  Спостережну  раду,  інші  органи,
уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції
щодо  поліпшення  роботи  Підприємства,  а  також  з  питань  соціально-
культурного і побутового обслуговування.

9.2   Представники первинної профспілкової організації, представляють
інтереси  працівників  в  органах  управління  Підприємства  відповідно  до
законодавства.

9.3   Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували
участь працівників у його управлінні.

9.4   Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників,
які  своєю  працею  беруть  участь  у  його  діяльності  на  основі  трудового
договору  (контракту,  угоди)  або  інших  форм,  що  регулюють  трудові
відносини працівника з Підприємством.

9.5   До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право
на  участь  в  управлінні  Підприємством,  не  може  обиратися  Керівник
Підприємства. 

Повноваження цих органів визначаються законодавством.
9.6   Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з

адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.7    Право  укладання  колективного  договору  надається  Керівникові

Підприємства,  а  від  імені  трудового  колективу  –  уповноваженому  ним
органу.  Сторони  колективного  договору  звітують  на  загальних  зборах
колективу не менш ніж один раз на рік.

9.8   Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей,
а  також  інші  питання  соціального  розвитку  вирішуються  трудовим
колективом  відповідно  до  законодавства,  цього  Статуту  та  колективного
договору.

9.9    Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  Підприємства  є
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

9.10  Форми  і  системи  оплати  праці,  норми  праці,  розцінки,  тарифні
ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,
доплат,  премій,  винагород  та  інших  заохочувальних,  компенсаційних  і
гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням



норм і  гарантій,  передбачених законодавством,  Генеральною та Галузевою
угодами.

9.11 Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.12  Умови  оплати  праці  та  матеріального  забезпечення  Керівника
Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.13 Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до
Статуту,  колективного  договору  та  посадових  інструкцій  згідно  з
законодавством.

                     10.  КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1  Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський
облiк  результатiв  своєї  дiяльностi  та  веде  обробку  та  облiк  персональних
даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть.
Порядок  ведення  бухгалтерського  обліку  та  облiку  персональних  даних,
статистичної,  фiнансової  та  кадрової  звiтностi  визначається  чинним
законодавством України.

10.2   Пiдприємство  несе  вiдповiдальнiсть  за  своєчасне  i  достовiрне
подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.

10.3   Контроль  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю Пiдприємства
здiйснюють  вiдповiднi  державнi  органи  в  межах  їх  повноважень  та
встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4.  Засновник  має  право  здiйснювати  контроль  фiнансово-
господарської  дiяльностi  Пiдприємства  та  контроль  за  якiстю  i  обсягом
надання  медичної  допомоги.  Пiдприємство  подає  Засновнику,  за  його
вимогою,  бухгалтерський  звiт  та  iншу  документацiю,  яка  стосується
фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.

10.4   Контроль  якості  надання  медичної  допомоги  хворим  на
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

                                11.  ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1   Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, –
за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2    У  разі  припинення  Підприємства  (ліквідації,  злиття,  поділу,
приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній
або  кільком  неприбутковим  організаціям  відповідного  виду  або
зараховуються до доходу бюджету.

11.3   Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється рішенням Засновника або за рішенням суду.



11.4    Порядок  і  строки  проведення  ліквідації,  а  також  строк  для
пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з
дня  опублікування  рішення  про  ліквідацію,  визначаються  органом,  який
прийняв рішення про ліквідацію.

11.5    Ліквідаційна  комісія  розміщує  у  друкованих  засобах  масової
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і
строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів
повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

11.6   Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі
стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.7   З  моменту призначення ліквідаційної комісії  до неї  переходять
повноваження  з  управління  Підприємством.  Ліквідаційна  комісія  складає
ліквідаційний  баланс  та  подає  його  органу,  який  призначив  ліквідаційну
комісію.  Достовірність  та  повнота  ліквідаційного  балансу  повинні  бути
перевірені в установленому законодавством порядку.

11.8   Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що
ліквідується.

11.9   Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються
відповідно до законодавства.

11.10   Працівникам  Підприємства,  які  звільняються  у  зв’язку  з  його
реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів
відповідно до законодавства про працю.

11.11  Підприємство є  таким,  що припинило свою діяльність,  із  дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.

11.12   Все,  що  не  передбачено  цим  Статутом,  регулюється  чинним
законодавством України.

      12.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ  ПІДПРИЄМСТВА
    

12.1  Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом
викладення Статуту у новій редакції.

12.2    Зміни  до  цього  Статуту  підлягають  обов’язковій  державній
реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Секретар селищної ради                                   М. М. Маслюк
Додаток 2

Структура штату 
Комунальне некомерційне підприємство « Центр первинної

медико-санітарної допомоги » Чупахівської 
селищної ради



№ Посада Штатних
одиниць

Керівний склад

1. Головний лікар 1.0
2. Заступник головного лікаря 1.0
3. Головний бухгалтер 1.0
4. Головна медична сестра 1.0

Інформаційно-аналітичний відділ

5. Статистик медичний 0.5
Адміністративно-управлінський та 

допоміжний персонал ЦПМСД

6. Бухгалтер з обліку медикаментів та госп. матеріалів 1.0
7. Завідувач господарством 1.0
8. Водій 1.0
9. Робітник з комплексного обслуговування 

та ремонту будівель
1.0

Амбулаторія

10. Лікар ЗП-СМ (терапевти, педіатри ) 2.5
11. Лікар терапевт денного стаціонару 0.75
12. Лікар стоматолог 1.0
13. Сестра медична старша 1.0
14. Сестра медична ЗП-СМ 2.75
15. Акушерка 1.0
16. Сестра медична стомат. кабінету 1.0
17. Сестра медична з фізіотерапії 1.0
18. Фельдшер- лаборант 1.0
19. Сестра медична процедурного кабінету 0,5
20. Сестра медична денного стаціонару 2.5
21. Реєстратор  медичний 1.0
22. Молодша медична сестра кабінетна 1.0
23. Молодша медична сестра прибиральниця 1.0
24. Молодша медична сестра денного стаціонару 1.5
25. Машиніст з прання та ремонту спецодягу 0.5
26. Прибиральник території 0,5
27. Оператор газової котельні 4.0

Всього: 33.0

ФАП І ФП



Оленінський ФАП
1. Завідувач ФАП 1.0
2. Акушерка 0.5
3. Молодша медична сестра 0.5
4. Опалювач 0.25

Грінченківський ФАП
1. Завідувач ФАП 1.0
2. Акушерка 1.0
3. Молодша медична сестра 0.5
4. Опалювач 0.25

Лантратівський ФП
1. Завідувач ФП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Новопостроєнський ФП
1. Завідувач ФП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Духовничанський ФП
1. Завідувач ФП 0.75
2. Молодша медична сестра 0.25
3. Опалювач 0.25

Всього: 9.75

Секретар селищної ради                                   М. М. Маслюк

Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ 
        про Чупахівську  амбулаторію загальної практики

сімейної медицини

                                              I. Загальні положення



           1.  Амбулаторія  створюється  з  метою забезпечення  населення
первинною медичною допомогою (далі - ПМД), у тому числі невідкладною
медичною допомогою,  шляхом  наближення  місця  надання  ПМД до  місць
проживання  прикріпленого  населення  та  забезпечення  реалізації  права
пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМД.
           2.  Амбулаторія є лікувально-профілактичної підрозділом  центру
первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги  (далі  -  ЦПМСД),  що
забезпечує надання прикріпленому населенню ПМД.
           3.  Амбулаторія має статус невідокремленого структурного  підрозділу
ЦПМСД
            4. Амбулаторія у своїй діяльності керується Конституцією   України  ,
законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради  України,  прийнятими відповідно  до  Конституції  та  законів  України,
актами  Кабінету  Міністрів  України,  цим  Положенням,  іншими  актами
законодавства України.
            5 . Амбулаторія створюється для надання ПМД понад 1500 особам
населення у місті і понад 1200 особам у сільській місцевості.
Кількість  населення,  що  обслуговує  амбулаторія,  може  бути  меншою  за
умови  погодження  такого  зменшення  Засновником  з  Міністром  охорони
здоров’я Автономної Республіки Крим, керівником структурного підрозділу
з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
           6.  В амбулаторії працюють від одного до декількох лікарів загальної
практики -  сімейних лікарів  (далі  -  лікар ЗП-СЛ)  з  урахуванням кількості
прикріпленого до амбулаторії населення.
У  разі  відсутності  достатньої  кількості  підготовлених  лікарів  ЗП-СЛ
лікарські посади в амбулаторії можуть обіймати лікарі-терапевти дільничні
та лікарі-педіатри дільничні.
В амбулаторії можуть працювати лікарі ЗП-СЛ, які провадять господарську
діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці та перебувають
у цивільно-правових відносинах з ЦПМСД.
          7.   Надання  ПМД  населенню  здійснюється  безпосередньо  в
амбулаторії, у тому числі шляхом лікування в умовах амбулаторії, та вдома
за викликами пацієнтів або з ініціативи медичних працівників   амбулаторії
з профілактичною   метою.
           8.  Оснащення амбулаторії медичним обладнанням та інвентарем,
засобами  зв’язку,  комп'ютерною  технікою,  транспортними  засобами
здійснюється  відповідно  до  табеля  матеріально-технічного  оснащення  та
інших нормативів, затверджених Міністерством охорони здоров'я України.
            9.   В амбулаторії  створюються умови для надання населенню
стоматологічної допомоги шляхом надання приміщень для стоматологічних
кабінетів та сприяння роботі пересувних стоматологічних кабінетів.

                            II. Завдання та основні напрями діяльності

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


           1. Основними завданнями амбулаторії є:
           1) забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає
ПМД;
           2) надання прикріпленому населенню безоплатної ПМД, у тому числі
невідкладної медичної допомоги;
           3) організація надання населенню долікарської медичної допомоги, у
тому  числі  у  підпорядкованих  фельдшерсько-акушерських/фельдшерських
пунктах (далі - ФАП/ФП);
           4) взаємодія з дошкільними навчальними закладами та навчальними
закладами на  прикріпленій  території  з  питань проведення  профілактичних
медичних оглядів, щеплень та виконання лікувально-оздоровчих заходів;
           5) організація проведення обов'язкових медичних профілактичних
оглядів;
           6)  дотримання обсягу  та  якості  ПМД відповідно  до  медичних
стандартів,  клінічних  протоколів  та  інших  нормативних  актів  з  медичної
практики;
           7) проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з
питань профілактики та раннього виявлення інфекційних та неінфекційних
захворювань,  організація  такої  роботи  у  підпорядкованих  ФАП/ФП  та
медичних пунктах тимчасового базування (далі - МПТБ);
          8)  забезпечення  ефективного  використання  наявних  ресурсів
амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП;
           9) забезпечення безпеки пацієнтів в амбулаторії та у підпорядкованих
ФАП/ФП;
          10)  створення  безпечних  умов  праці  персоналу  амбулаторії  та
підпорядкованих ФАП/ФП.
          2. Відповідно до покладених завдань амбулаторія:
           1) забезпечує у встановленому порядку реєстрацію прикріплення
пацієнтів до лікарів, що надають ПМД;
          2) надає ПМД прикріпленому населенню в умовах амбулаторії та вдома
за  викликом  або  з  ініціативи  медичного  персоналу  амбулаторії  з
профілактичною метою;
          3) організовує проведення обов'язкових медичних профілактичних
оглядів;
          4) надає паліативну допомогу пацієнтам на останніх стадіях перебігу
невиліковних  захворювань,  у  тому  числі  забезпечує  виконання
знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин;
           5)  надає невідкладну медичну допомогу в межах робочого часу
амбулаторії;
           6) забезпечує активний нагляд за здоровими вагітними, породіллями,
дітьми раннього віку;
           7) бере участь у проведенні профілактичних заходів в дошкільних
навчальних закладах і навчальних закладах, що розташовані на прикріпленій
території, на підприємствах, в установах та організаціях, де створені МПТБ;



           8) здійснює направлення хворих для отримання медичної допомоги до
закладів охорони здоров'я,  що надають вторинну (спеціалізовану) медичну
допомогу  (далі  -  ЗОЗ  ВМД),  екстрену  медичну  допомогу  (далі  -  ЕМД),
паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;
            9) забезпечує наступність та послідовність в обслуговуванні пацієнтів
у ЗОЗ ВМД та ТМД, у сфері громадського здоров’я;
           10)  здійснює  профілактику  та  раннє  виявлення  неінфекційних
захворювань  засобами  ПМД,  визначає  та  забезпечує  облік  осіб  груп
підвищеного ризику;
           11) здійснює профілактику та раннє виявлення соціально небезпечних
захворювань засобами ПМД в амбулаторії та у ФАП/ФП та/або МПТБ;
           12) здійснює заходи масової  та індивідуальної  профілактики та
раннього  виявлення  інфекційних  та  паразитарних  хвороб,  забезпечення  їх
обліку та організовує проведення таких заходів у ФАП/ФП та/або МПТБ;
           13) проводить скринінг захворювань, раннє виявлення яких веде до
зменшення інвалідизації та смертності населення; 
           14)  здійснює диспансерний нагляд за  пацієнтами з  хронічними
захворюваннями, у тому числі за інвалідами та дітьми-інвалідами, відповідно
до медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги;
           15) забезпечує здійснення постійного активного сестринського нагляду
за хворими з хронічною патологією, у тому числі за інвалідами та дітьми-
інвалідами, що потребують постійного медичного патронажу;
           16) проводить експертизу тимчасової втрати працездатності;
            17) оформлює документацію для направлення осіб з ознаками стійкої
втрати  працездатності  на  медико-соціальну  експертизу  та  на  медико-
соціальну реабілітацію;
           18)  проводить  виписку  рецептів  для  пільгового  забезпечення
лікарськими засобами окремих груп  населення  та  за  певними категоріями
захворювань відповідно до чинного законодавства;
            19) констатує факт смерті та видає лікарське свідоцтво про смерть за
формою.що передбачена чинним законодавством;
           20) взаємодіє з дошкільними навчальними закладами, навчальними
закладами,  соціальними  службами,  правоохоронними  органами,
підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації,
громадськими  організаціями,  органами  місцевого  самоврядування  на
території  обслуговування  в  інтересах  збереження  та  зміцнення  здоров'я
населення;
           21) проводить в амбулаторії санітарно-просвітницьку роботу та роботу
з формування здорового способу життя,  відповідального батьківства серед
прикріпленого населення та організовує її проведення у ФАП/ФП та МПТБ;
           22) аналізує стан здоров'я прикріпленого населення та розробляє плани
лікувально-профілактичних заходів;
           23) здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на
здійснення ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і



інвентарем, забезпечення твердим та м'яким інвентарем, іншими засобами,
необхідними для функціонування амбулаторії та ФАП/ФП;
           24)  створює умови для здійснення функцій аптечного  пункту з
продажу  лікарських  засобів  на  договірних  основах  відповідно  до  вимог
законодавства.
                                            III. Права та обов'язки

           1. Амбулаторія має право самостійно:
           1) проводити експертизу тимчасової непрацездатності;
            2) проводити відбір хворих для отримання санаторно-курортного
лікування;
           3) виписувати пацієнтам лікарські засоби на рецептурних бланках
встановленого зразка,  відповідно до чинного законодавства;
           4)  здійснювати  відповідно  до  договорів  планування  роботи  та
забезпечення надання ПМД;
            5) організовувати свою діяльність і діяльність ФАП/ФП та надання
медичної  допомоги  у  МПТБ  щодо  забезпечення  виконання  у  межах
компетенції договору про медичне обслуговування населення.
           2. Амбулаторія забезпечує:
            1) дотримання встановленого порядку ведення обліку матеріально-
технічних засобів та ведення і надання встановленої звітності;
           2) надання оперативної інформації за запитом керівництва ЦПМСД;
           3) здійснення координації взаємодії амбулаторії, ФАП/ФП і МПТБ та
підприємств,  установ  або  організацій,  де  є  організовані  контингенти
населення,  щодо  надання  невідкладної  медичної  допомоги,  проведення
заходів диспансеризації  та  масової профілактики інфекційних захворювань
на закріпленій території;
            4) цільове та дбайливе використання закріпленого за амбулаторією,
ФАП/ФП майна;
            5) створення належних виробничих умов, додержання працівниками
правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  охорони  праці  та
протипожежної безпеки.

                                                     IV. Управління

           1. Амбулаторію очолює завідувач, який призначається на посаду та
звільняється  з  посади  головним  лікарем  ЦПМСД  відповідно  до  чинного
законодавства.
           2. Завідувач амбулаторії:
           1) здійснює керівництво амбулаторією;
           2) надає пропозиції головному лікарю ЦПМСД щодо прийняття та
переведення на інші посади працівників амбулаторії та ФАП/ФП;
           3)  організовує  лікувально-профілактичну  та  адміністративно-
господарську  діяльність  амбулаторії,  співпрацює  з  іншими  структурними
підрозділами ЦПМСД;



           4)  організовує надання якісної та  безпечної  медичної допомоги
прикріпленому населенню;
            5) організовує надання невідкладної медичної допомоги населенню в
межах робочого часу амбулаторії;
           6)  організовує  впровадження  сучасних  методів  діагностики  та
лікування;
           7)  забезпечує  своєчасне  отримання,  належне  зберігання  та
використання лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за
хворими;
           8) контролює раціональне використання медичної техніки і оснащення
в амбулаторії, ФАП/ФП;
           9)  організовує  дотримання належних санітарно-гігієнічних умов
функціонування амбулаторії;
           10) контролює дотримання вимог ведення медичної документації,
здійснює контроль достовірності даних, організовує підготовку статистичних
звітів та подає їх керівництву ЦПМСД;
            11)  створює умови для безперервного підвищення кваліфікації
працівниками амбулаторії,  ФАП/ФП та спільно з ЦПМСД контролює його
своєчасність;
            12)  створює належні  виробничі  умови,  забезпечує додержання
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та
протипожежної безпеки;
           13) аналізує показники роботи амбулаторії, вживає заходів щодо їх
покращення, здійснює контроль за якістю надання медичної допомоги;
           14) є відповідальним за стан роботи підрозділу та якість надання
медичної допомоги;
           15)  забезпечує  дотримання  антикорупційного  законодавства
працівниками амбулаторії.
                                          

V. Організаційна структура

           1.  До складу амбулаторії  як відокремлені структурні  підрозділи
входять ФАП/ФП. 
           2. ФАП/ФП перебуває у віданні амбулаторії, де працюють  лікарі, до
яких прикріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП/ФП.

                                     

VI. Взаємодія та контроль діяльності

            1. Амбулаторія взаємодіє із ЗОЗ, органами місцевого самоврядування,
у тому числі  об’єднаними територіальними громадами,  підприємствами та
установами, громадськими організаціями для вирішення питань організації і
надання медичної допомоги, у тому числі шляхом участі в організації роботи
МПТБ.



           2. В амбулаторії проводиться експертна оцінка документації в порядку
самоконтролю та контролю адміністрацією ЦПМСД.

Секретар селищної ради                                    М. М. Маслюк

ПОЛОЖЕННЯ 
про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт

                                         I. Загальні положення



       1. Фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт (далі - ФАП/ФП) є
відокремленим  структурним  підрозділом  амбулаторії  центру  первинної
медичної  (медико-санітарної)  допомоги  (далі  -  ЦПМСД),  що  забезпечує
надання долікарської медичної допомоги населенню. 
       2. ФАП/ФП створюється для надання долікарської медичної допомоги на
території одного або декількох населених пунктів, де немає інших надавачів
безоплатної  первинної  медичної  допомоги  (далі  -  ПМД),  з  метою
забезпечення належної доступності ПМД.
       3. ФАП/ФП перебуває у віданні амбулаторії, де працюють лікарі, до яких
прикріплені жителі населеного(их) пункту(ів), де розташований ФАП/ФП.

                       II. Завдання та основні напрями діяльності

       1. Основними завданнями ФАП/ФП є:
       1) надання населенню долікарської медичної допомоги;
       2) надання невідкладної медичної допомоги;
       3) організація надання ПМД у ФАП/ФП лікарем амбулаторії;
       4) участь у наданні медичної допомоги у медичних пунктах тимчасового
базування (далі - МПТБ), які розташовані в населених пунктах, що закріплені
за лікарем, до відання якого належить ФАП/ФП;
       5) проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань
профілактики та раннього виявлення основних інфекційних та неінфекційних
захворювань;
       6) забезпечення ефективного використання наявних ресурсів ФАП/ФП;
       7) забезпечення безпечного перебування хворого у ФАП/ФП;
       8) дотримання безпечних умов праці персоналу.
       2. Відповідно до покладених на нього завдань ФАП/ФП:
       1) забезпечує надання долікарської невідкладної медичної допомоги;
       2) бере участь у наданні медичної допомоги у МПТБ, які розташовані в
населених  пунктах,  що  закріплені  за  лікарем,  до  відання  якого  належить
ФАП/ФП;
       3) забезпечує виконання призначень лікаря пацієнтам в умовах ФАП/ФП
та  вдома,  у  тому  числі  при  наданні  паліативної  допомоги  пацієнтам  на
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, забезпечує виконання
знеболювальних заходів з використанням наркотичних речовин;
        4) здійснює активний нагляд за розвитком дітей і підлітків та інформує
лікаря про його результати, у тому числі невідкладно у разі погіршення стану
здоров’я дитини;
        5) здійснює проведення заходів щодо раннього виявлення захворювань,
у тому числі соціально небезпечних;
       6) спрямовує пацієнтів на консультацію до лікаря амбулаторії та у разі
необхідності здійснює виклик лікаря для огляду пацієнта на базі  ФАП/ФП
або за місцем проживання;



        7)  організовує  огляд  лікарем  населення  з  метою  диспансерного
спостереження та вторинної профілактики хронічних захворювань за місцем
проживання, в умовах ФАП/ФП та амбулаторії;
        8) здійснює під керівництвом лікаря активний нагляд за пацієнтами з
хронічними  неінфекційними  захворюваннями  та  виконання  лікувально-
оздоровчих заходів  у осіб,  які  перебувають під  диспансерним наглядом,  у
тому числі  за  інвалідами та  дітьми-інвалідами,  що потребують постійного
медичного патронажу;
        9)  виписує рецепти хронічним хворим на продовження лікування,
призначеного лікарем;
         10) інформує лікаря та компетентний орган у сфері громадського
здоров’я про інфекційні, паразитарні та професійні захворювання, отруєння
населення  та  виявлені  випадки  порушення  чинних  санітарно-гігієнічних
вимог, здійснює в межах повноважень протиепідемічні заходи;
        11) констатує факт смерті та видає фельдшерську довідку про смерть за
формою № 106-1/о,  затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я 
України  від  08  серпня  2006  року  №  545,  зареєстрованим  в  Міністерстві
юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024;
        12) проводить санітарно-просвітницьку роботу та роботу з формування
здорового способу життя, відповідального батьківства серед прикріпленого
населення;
        13) звітує про виконану роботу завідувачу амбулаторією, структурним
підрозділом якої є ФАП/ФП;
        14) створює умови для здійснення функцій аптечного пункту з продажу
лікарських засобів на договірних основах відповідно до вимог законодавства;
        15) сприяє роботі пересувних стоматологічних кабінетів.

                                         III. Права та обов'язки

        1. ФАП/ФП має право:
        1) самостійно здійснювати виклик бригади екстреної (швидкої) медичної
допомоги;
         2) за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває ФАП/ФП,
планувати  роботу,  затверджувати  графік  роботи  ФАП/ФП та  відвідування
МПТБ.
        2. ФАП/ФП забезпечує:
        1) належне і вчасне виконання призначень лікаря пацієнтам;
        2) дбайливе та ефективне використання майна ФАП/ФП;
         3) створення належних виробничих умов, додержання працівниками
правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  охорони  праці  та
протипожежної безпеки;
         4) вчасне звітування та надання оперативної інформації за запитом
завідувача амбулаторії, структурним підрозділом якої є ФАП/ФП.

                                            IV. Управління



         1.  ФАП/ФП очолює  завідувач,  який  призначається  на  посаду  та
звільняється  з  посади  головним  лікарем  ЦПМСД  відповідно  до  чинного
законодавства.
         2. Завідувач ФАП/ФП:
         1) здійснює керівництво ФАП/ФП;
         2) надає лікарю, у віданні якого перебуває ФАП/ФП, пропозиції щодо
прийняття та переведення на інші посади працівників ФАП/ФП;
          3) організовує за погодженням з лікарем, у віданні якого перебуває
ФАП/ФП,  лікувально-профілактичну  та  адміністративно-господарську
діяльність у ФАП/ФП;
         4) організовує надання якісної медичної допомоги населенню;
         5) забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та використання
лікарських засобів, медичного оснащення, засобів догляду за хворими;
         6)  організовує  дотримання  належних  санітарно-гігієнічних  умов
функціонування ФАП/ФП;
          7)  забезпечує дотримання вимог ведення медичної  документації,
організовує підготовку звітів та подає їх завідувачу амбулаторії, структурним
підрозділом якого є ФАП/ФП;
         8)  організовує  своєчасне  підвищення  кваліфікації  працівниками
ФАП/ФП;
          9)  створює  належні  виробничі  умови,  забезпечує  додержання
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та
протипожежної безпеки;
         10) аналізує показники роботи ФАП/ФП, здійснює контроль за якістю
надання медичної допомоги;
          11) відповідає за стан роботи ФАП/ФП та якість надання медичної
допомоги населенню;
          12)  забезпечує  дотримання  антикорупційного  законодавства
працівниками ФАП/ФП.

                          V. Взаємодія та контроль діяльності

          1.  ФАП/ФП взаємодіє зі  службою екстреної  медичної  допомоги,
органами  місцевого  самоврядування,  установами  та  громадськими
організаціями для вирішення питань охорони здоров'я населення.
           2. У ФАП/ФП проводиться експертна оцінка документації шляхом
контролю  з  боку  лікаря,  у  віданні  якого  перебуває  ФАП/ФП,  у  порядку
самоконтролю та взаємоконтролю .

Секретар селищної ради                                   М. М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
Восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 22.06.2018                                                                                       смт Чупахівка   

Про затвердження 
передавального акта

        Розглянувши поданий комісією з реорганізації  КЗ ЧСР «Чупахівський
селищний  ЦПМСД»  передавальний  акт,  керуючись  статтею  60  Закону
України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями  104-108
Цивільного  кодексу  України,  статтями  59,78,137  Господарського  кодексу
України,  Законів  України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,
фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань»,  «Основи
законодавства  України  про  охорону  здоров’я»,  розпорядження  Кабінету
Міністрів  України  від  ЗО  листопада  2016р.  №  1013-р  «Про  схвалення
Концепції  реформи  фінансування  системи  охорони  здоров’я»,  з  метою
підвищення рівня  медичного  обслуговування  населення,  якості  обстежень,
діагностики  та  лікування  різних  захворювань  мешканців  Чупахівської
селищної  ради,  впровадження  нових  підходів  щодо  організації  роботи
закладів  охорони  здоров’я  та  їх  фінансового  забезпечення,  Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт по передачі майна з балансу КЗ ЧСР
«Чупахівський селищний ЦПМСД» на баланс Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради станом на 15.07.2018 року, (передавальний акт додається).
       2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань
реорганізації закладу.

    

Селищний голова                                                      О.В. Кужель

Додаток до 
рішення 8 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради 
від 22.06.2018 року.

Передавальний акт



Ми,  що  нижче  підписалися,  голова  та  члени  комісії  з  питань
реорганізації  КЗ  ЧСР  «Чупахівський  селищний  ЦПМСД»,  створеної
рішенням шостої сесії, сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
26.04.2018 року у складі: голова комісії Титаренко  С.А.  -  лікар  -
стоматолог
члени комісії Андоленко О.М. - заступник голови Чупахівської селищної
                                                             ради;

Маслюк М.М. - секретар селищної ради 
Сєвідова Л.M. - гол.бухгалтер медичного центру 
Міщенко О.В. - старша медсестра 
Чуб Н.В. - гол.бухгалтер селищної ради 
Бекчанов K.M. – завгосп

Керуючись ст. 107 Цивільного кодексу України, ст.42 Закону України
«Про місцеве - самоврядування в Україні» та виконуючи рішення 8 сесії 7
скликання від 22.06.2018 року, склали цей акт про таке;

КЗ  ЧСР  «Чупахівський  селищний  ЦПМСД»  передає,  а  Комунальне
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради приймає майно, а саме;

1. Основні засоби на суму - 552522,00 грн.
2. Необоротні матеріальні активи - 176193,13 грн.
3. Малоцінні та швидкозношувані предмети - 35775,46 грн.
4. Медикаменти - 81296,42 грн.
5. Запасні частини - 8406,76 грн.
6. ПММ та дрова - 6652,90 грн.
7. Будівельні матеріали - 10000,00 грн.
Сума зносу по основних засобах - 437605,24 грн., по необоротних 

матеріальних активах - 165888,43грн.
Додатки додаються.

Голова комісії                                                Титаренко С.А.
Члени комісії                                                  Андоленко О.М. 
                                                                        Маслюк М.М. 
                                                                        Сєвідова JI.M. 
                                                                        Міщенко О.В. 
                                                                        Чуб.Н.В. 
                                                                          Бекчанов К.М.



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
 

Восьма сесія 

РІШЕННЯ  
22.06. 2018                                                      смт Чупахівка

Про звернення  депутатів  Чупахівської 
селищної ради до  Прем’єр-Міністра України 
Гройсмана В. Б. 

       Керуючись  статтею 13  Конституції  України,  статтями 26, 49, 46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею  103  Бюджетного
Кодексу   України,  з  метою  покращення  стану  автошляхів,  заслухавши
інформацію секретаря селищної ради Маслюка Миколи Миколайовича щодо
необхідності  звернення  до  Прем’єр-Міністра  України  В.Б.  Гройсмана з
питання  ремонту  дороги  державного  значення  Охтирка-Лебедин-Суми
Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА:

      1. Прийняти до відома текст звернення  депутатів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського  району Сумської області   до  Прем’єр-Міністра України
В.Б.  Гройсмана з  питань  ремонту  дороги  державного  значення  Охтирка-
Лебедин-Суми що додається.
       2. Секретарю селищної ради Маслюк М. М.  надіслати  звернення до
Прем’єр-Міністра України В.Б. Гройсмана.
                   

Селищний голова                                       О. В. Кужель



Додаток

Прем'єр- Міністру України 
В.Б.Гройсману

З В Е Р Н Е Н Н Я

Ми,  депутати  Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району,
Сумської області цілком і повністю підтримуємо розпочаті Вами і Урядом
України реформи по децентралізації влади.

Наша Чупахівська об'єднана територіальна громада була створена в
грудні 2017 року. В Процесі становлення громади ми відчули переваги в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей
для розвитку території і інфраструктури.

Питання,які виникають під час реформування громади селищна рада
і виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей.
Але є ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без
допомоги уряду.

В 2016 році для проведення капітального ремонту був закритий міст
через річку Ворскла, в районі села Климентове, на трасі Суми-Харків.

Весь потік великовагового вантажного транспорту був направлений в
об'їзд по трасі Суми-Лебедин-Охтирка. В результаті такої експлуатації в
2017-2018  роках  дорога  прийшла  в  повну  непридатність. Особливу
тривогу  викликає  стан  мосту  через  дамбу  через  водосховище
безпосередньо в селищі Чупахівка ( фотодокументи про стан опор даного
мосту надсилаємо Вам до відома).

Ми готові, відповідно до Закону України від 02.06.2015 року № 490-
VІІІ  «Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо
співфінансування  ремонту  дороги  державного  державного  значення»
прийняти  участь  на  умовах  співфінансування  на  договірних  засадах  в
межах коштів передбачених бюджетом селищної ради.

Враховуючи  соціальну  значимість  порушеного  питання,
сподіваємось  на  Ваше  розуміння  та  допомогу  у  виділенні  коштів  для
проведення ремонту даної дороги.

З повагою

        Голова селищної ради

Депутати Чупахівської селищної ради

О.В.Кужель


	Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок
	Розмір пільги
	(у відсотках)
	Інваліди першої і другої групи в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ
	100
	Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ
	100
	Пенсіонери (за віком) в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ
	100
	Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ
	100
	Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах п. 281.2 ст. 281 ПКУ
	100
	Земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм (згідно п. 281.4 ст. 281 ПКУ):
	100
	Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі – на період дії єдиного податку четвертої групи – за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи
	100
	Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів
	100
	Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці
	100
	Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування
	100
	Заклади культури, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Заклади науки (крім національних та державних дендрологічних парків), які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Заклади освіти, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Заклади охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Заклади соціального захисту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Заклади фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій
	100
	Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди
	100
	Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суди, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
	100
	Підприємства, організації, установи – для земельних ділянок під об’єктами комунальної власності
	100
	III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету
	IV. Кадрове забезпечення методичного кабінету
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