
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

Дев’ята  сесія

ПРОТОКОЛ

 Дев’ята  сесія селищної ради

                                                                                                    від 26.07.2018 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ

Дев’ятої сесії селищної ради
сьомого скликання

від 26.07.2018                                                                                    смт Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 13 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 сесії:

        1. Про затвердження  Статуту Чупахівської селищної ради
Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
         2. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
        3.  Про  передачу  субвенції  бюджету  Охтирського  району  для
функціонування ГО «Федерація футболу Охтирського району»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
         4. Про внесення змін до рішення 2 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу

5.  Про  внесення  змін  до  рішення  6  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  26.04.2018  року  «Про  внесення   змін  до
селищного бюджету на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу

6.  Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 02.01.2018 року «Про селищний бюджет на
2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
         7. Про внесення змін до рішення 5 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  28.02.2018  року  «Про  внесення  змін  до  селищного
бюджету на 2018 рік»
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник 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 : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу

9. Про прийняття медичної субвенції державного бюджету



Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
10.  Про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим

бюджетом  на  формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних
громад.
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу

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

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

13.  Про  прийняття  іншої  субвенції  на  виконання  депутатських
повноважень депутатів Сумської обласної ради 
Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу

14.  Про  затвердження  Статуту  опорного  навчального  закладу  -
Чупахівська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  Чупахівської  селищної
ради   Охтирського  району Сумської області та Положень про філію
Доповідає  :  Полуйко  В.В.-  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
          15. Про затвердження проекту «Підвищення якості надання послуг
жителям Чупахівської ОТГ шляхом покращення матеріально-технічної бази
коммунального  підприємства  «Добробут»  (придбання  двох  тракторів,
причепа, двох відвалів для чищення снігу, косарки ротаційної, подрібнювача
гілок,бензопили та мотокоси)
Доповідає : Андоленко О.М.- заступник селищного голови з питань роботи
виконавчих органів

16. Про затвердження тарифів  на послуги КП «Добробут»  на території
Чупахівської  селищної ради
Доповідає : Воробьйов О.П.- начальник КП «Добробут»

17. Про затвердження графіку вивозу сміття.
Доповідає : Воробьйов О.П.- начальник КП «Добробут»

18. Про поновлення договору оренди земельної ділянки,що знаходиться
за адресою смт Чупахівка в. Воздвиженська,2
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

19.  Про внесення змін до рішення 16 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 16.03.2001 р.« Про затвердження площ земельних часток
(паїв)та  передачу  їх  у  приватну  власність  власникам  сертифікатів
Чупахівського бурякорадгоспу» 
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

20. Про внесення змін до рішення 13 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 27.04.2000 р.« Про затвердження площі земельних
ділянок, переданих у приватну власність» 



Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

21.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у
Сумській області щодо відведення земельної ділянки у власність
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

22.  Про  припинення  права  користування   громадян  земельними
ділянками на території Чупахівської селищної ради
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

      23.  Про  надання  дозволів  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок   у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства 
Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник Чупахівської селищної
ради

24. Різне
         -  Про надання вихідної допомоги Нещеретному Віталію Вікторовичу
Доповідає : Жила Е.С.- спеціаліст-юрист Чупахівської селищної ради
          -  Про надання матеріальної допомоги гр.Кривогуз Катерині Вікторівні
Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер селищної ради
          -  Про  надання  матеріальної  допомоги  гр.  Черніченко  Тетяні
Володимирівні 
 Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер селищної ради

Депутати  одноголосно  прийняли  запропонований  порядок  денний  та
регламент дев’ятої сесії  селищної ради сьомого скликання

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретаря  селищної  ради   про  затвердження
Статуту Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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: Касьяненко А.І.- начальника фінансового про передачу субвенції
бюджету Охтирського району для функціонування ГО «Федерація футболу
Охтирського району»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового про внесення змін до
рішення  6  сесії  сьомого  скликання   Чупахівської  селищної  ради  від
26.04.2018 року «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно   

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового про внесення змін до
рішення 5 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 28.02.2018
року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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:  Касьяненко  А.І.-  начальника  фінансового  про  прийняття
медичної субвенції державного бюджету
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового про внесення змін до
рішення  6  сесії  сьомого  скликання   Чупахівської  селищної  ради  від
26.04.2018 року «Про внесення  змін до селищного бюджету на 2018 рік»

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно   

СЛУХАЛИ:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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:  Касьяненко А.І.- начальника фінансового 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: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
іншої субвенції на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської
обласної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Полуйко  В.В.-  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  Статуту  опорного 
навчального  закладу  -  Чупахівська   загальноосвітня  школа  I-III  ступенів
Чупахівської  селищної  ради    Охтирського   району  Сумської  області  та
Положень про філію
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно                      
СЛУХАЛИ: Андоленко О.М.- заступника селищного голови з питань роботи
виконавчих органів про затвердження проекту «Підвищення якості надання
послуг  жителям  Чупахівської  ОТГ  шляхом  покращення  матеріально-
технічної  бази  комунального  підприємства  «Добробут»  (придбання  двох
тракторів,  причепа,  двох  відвалів  для  чищення  снігу,  косарки  ротаційної,
подрібнювача гілок,бензопили та мотокоси)
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно                      
СЛУХАЛИ: Воробьйов О.П.- начальника КП «Добробут» про затвердження
тарифів  на послуги КП «Добробут»  на території  Чупахівської  селищної
ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно                      
СЛУХАЛИ: Воробьйов О.П.- начальника КП «Добробут» про затвердження
графіку вивозу сміття
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної  ради про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки,що
знаходиться за адресою смт Чупахівка в. Воздвиженська,2
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно                   
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної  ради  про  внесення  змін  до  рішення  16  сесії  23  скликання
Чупахівської  селищної  ради   від  16.03.2001  р.«  Про  затвердження  площ
земельних  часток  (паїв)та  передачу  їх  у  приватну  власність  власникам
сертифікатів Чупахівського бурякорадгоспу» 



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 
                     
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної  ради  про  внесення  змін  до  рішення  13  сесії  23  скликання
Чупахівської  селищної  ради   від  27.04.2000  р.«  Про  затвердження  площі
земельних ділянок, переданих у приватну власність» 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 
                     
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про  надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у
Сумській області щодо відведення земельної ділянки у власність
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                      
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про припинення права користування  громадян земельними
ділянками на території Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно  
                    

      СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника  Чупахівської
селищної ради про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 
                    
СЛУХАЛИ: Жилу Е.С.- спеціаліста-юриста Чупахівської селищної ради про
надання вихідної допомоги Нещеретному Віталію Вікторовичу

      ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 
                     
СЛУХАЛИ:  Чуб  Н.В.-  головного  бухгалтера  селищної  ради  про  надання
матеріальної допомоги гр.Кривогуз Катерині Вікторівні 

      ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                      
СЛУХАЛИ:  Чуб  Н.В.-  головного  бухгалтера  селищної  ради  про  надання
матеріальної допомоги гр. Черніченко Тетяні Володимирівні 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно                      

Селищний глова                                          О.В.Кужель    
                                                 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                  смт  Чупахівка

Про затвердження  Статуту
Чупахівської селищної ради

          У відповідності  до  статей 19,  26 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні » селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Статут Чупахівської селищної ради (додається).
2.  Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію селищної

ради з прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього середовища.

Селищний голова                                     О.В. Кужель



Додаток 

СТАТУТ
територіальної громади

ЧУПАХІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ
Охтирського  району

Сумської  області

смт Чупахвка

2018 р.



ПРЕАМБУЛА

Цей Статут відповідно до Конституції України, Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  інших  законів  України,  закріплює
систему  самоврядування  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади
Охтирського  району  Сумської  області  (далі  –  об’єднаної  територіальної
громади, ОТГ), форми та порядок здійснення місцевого самоврядування на її
території, обумовлені  історичними,  географічними,  національно-
культурними, соціально-економічними та іншими особливостями, встановлює
регламентні правила і процедури реалізації функцій і повноважень органів та
посадових осіб місцевого самоврядування,  створення та діяльності  органів
самоорганізації населення, а також механізми реалізації членами ОТГ свого
права на участь у місцевому самоврядуванні.

Місцеве самоврядування в ОТГ – це визнане та гарантоване державою
право і реальна здатність ОТГ самостійно або під відповідальність органів та
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  вирішувати  питання  місцевого
значення в межах Конституції та законів України.

Громада  є  основним  носієм  функцій  і  повноважень  місцевого
самоврядування, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через селищну
раду (далі – Раду), її виконавчі органи, органи самоорганізації населення, з
метою задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших
потреб членів ОТГ узгоджено з інтересами держави.

Членами ОТГ є громадяни України, які постійно проживають у межах
Територіальної громади, а також інші особи, які проживають на цій території
і користуються виборчим правом на місцевих виборах, та їхні діти.

РОЗДІЛ І

Глава 1.1. Загальна характеристика ОТГ

Стаття  1.1.1.  ОТГ  є  самостійною  адміністративно-територіальною
одиницею у складі Охтирського району Сумської області.

Стаття 1.1.2. До складу ОТГ входять такі населені пункти:

Смт Чупахівка,  с.  Альонине,  с.  Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Грінченкове,  с.
Соборне, с. П’яткине, с. Всадки, с. Розсохувате, с. Грунька, с. Лантратівка,
с.Духовниче, с. Новопостроєне.

         Стаття 1.1.3. Адміністративним центром територіальної громади є смт
Чупахівка.

Стаття 1.1.4. Розпорядження землею в межах ОТГ здійснює селищна
рада  при  дотриманні  прав  власників  та  інших  законних  користувачів
земельних ділянок.



Стаття 1.1.5. Рішення про встановлення та зміну цільового призначення
земель приймається селищною радою відповідно до її повноважень.

 Стаття  1.1.6.  З  метою  раціональної  організації  управління  ОТГ
територія може поділятися на окремі населені пункти села та селище, де з
дозволу селищної ради можуть створюватись і діяти органи самоорганізації
населення. 

Стаття  1.1.7.  Органи  місцевого  самоврядування  ОТГ  можуть
об’єднуватись з органами місцевого самоврядування інших територіальних
громад України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Стаття  1.1.8.  Органи  місцевого  самоврядування  ОТГ  на  договірних
засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування
населених  пунктів  зарубіжних  країн  або  їх  асоціаціями  та  входити  до
міжнародних  асоціацій  (союзів,  фондів  тощо)  органів  місцевого
самоврядування.

Стаття  1.1.9.  Органи  місцевого  самоврядування  ОТГ  не  можуть
передавати будь-які власні повноваження асоціаціям та іншим добровільним
об'єднанням органів місцевого самоврядування, до складу яких вони входять.

Стаття  1.1.11.  ОТГ  може  мати  свою  символіку  –  герб,  прапор,
положення  про  порядок  використання  яких  затверджуються  рішенням
селищної ради.

Глава 1.2. Правова основа Статуту

Стаття 1.2.1. Статут ОТГ (далі – Статут) приймається селищною радою
більшістю депутатів від загального складу ради. Дія Статуту поширюється на
всю територію ОТГ.

Стаття  1.2.2.  Тлумачення  положень  Статуту  може  давати  лише
селищна рада.  Рішення ради,  в  яких дається  тлумачення  цього Статуту,  є
обов’язковими для застосування і виконання в межах ОТГ.

Стаття  1.2.3.  Внесення  змін  і  доповнень  до  Статуту  здійснюється
селищною  радою. Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту
приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Стаття 1.2.4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту
можуть бути внесені до ради групою депутатів ради, селищним головою або
групою жителів сіл та селища в порядку місцевої ініціативи. 

Стаття 1.2.5. Зміни і доповнення до Статуту для приведення його у
відповідність  положенням  Конституції  та  законів  України,  указів
Президента України постанов Кабінету  Міністрів  Украйни,  вносяться
селищною  радою  за  пропозицією  селищного  голови  в  двомісячний
термін  після  набуття  чинності  цими  актами  або  в  строки,  визначені



цими актами. 

Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого
самоврядування з органами державної влади, установами,

підприємствами і організаціями.

Стаття  1.3.1.  Взаємовідносини  органів  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється
на територію ОТГ, будуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги
з  метою  забезпечення  здійснення  завдань  соціально  економічного  та
культурного  розвитку  ОТГ і  реалізації  на  її  території  функцій  виконавчої
влади.

Стаття  1.3.2.  Органи  і  посадові  особи  місцевого  самоврядування
здійснюють  функції  місцевого  самоврядування  незалежно  від  органів
виконавчої влади.

Стаття 1.3.3. Органи виконавчої влади, посадові особи не мають права
втручатись  в  законну  діяльність  органів  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування ОТГ, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією
та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм  селищною радою
повноважень, та в інших передбачених законом випадках.

Стаття 1.3.4. Органи і посадові особи місцевого самоврядування ОТГ з
питань здійснення ними наданих законом повноважень органів виконавчої
влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття  1.3.5.  Селищний  голова  відповідає  за  організацію  зв’язків
органів  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  ОТГ  з  органами
виконавчої влади.

Стаття  1.3.6.  Органи  і  посадові  особи  місцевого  самоврядування
сприяють органам судової  влади і  прокуратури в їх  діяльності,  надають в
передбачених законодавством випадках допомогу у здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.7.  Селищний голова або за його дорученням інша посадова
особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого
самоврядування ОТГ з органами судової влади і прокуратури.

Стаття  1.3.8.  Взаємовідносини  органів  і  посадових  осіб  місцевого
самоврядування ОТГ  з  підприємствами,  установами  і  організаціями,  що
перебувають  на  території  ОТГ,  базуються  на  суворому  дотриманні
законодавства  і  визначаються формою  власності  підприємств,  установ  і
організацій.

Стаття 1.3.9. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що
перебувають  у комунальній  власності  територіальної  громади,  відповідні



органи  і  посадові  особи  місцевого  самоврядування  здійснюють  наступні
функції: 

-  утворюють,  реорганізують,  перепрофілюють  та  ліквідують
підприємства, установи і організації комунальної власності ОТГ в порядку,
визначеному чинним законодавством,  призначають та звільняють з посади
їхніх керівників;

- визначають цілі, функції, організаційні форми, порядок діяльності та
затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

-  встановлюють  в  порядку  і  в  межах,  визначених  законодавством,
тарифи  щодо  оплати  побутових,  комунальних,  транспортних  та  інших
послуг,  які  надаються  підприємствами  та  організаціями  комунальної
власності ОТГ;

-  в  межах,  визначених  законодавством,  приймають  рішення  про
відчуження об'єктів комунальної власності;

— встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать
до комунальної власності  територіальної громади, розмір частки прибутку,
яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

— контролюють  ефективність  і  законність  використання  майна
комунальних підприємств,  установ і  організацій  Територіальної  громади в
порядку, визначеному чинним законодавством;

— виконують інші функції, передбачені чинним законодавством.

З  підприємствами,  установами  і  організаціями,  що  перебувають  у
комунальній  власності  ОТГ,  органи  і  посадові  особи  місцевого
самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі.
При цьому органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх
повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати
такі рішення щодо:

—надання  фінансової  допомоги,  а  також  пільг  на  податки,  які
надходять  до  місцевого  бюджету,  для  підприємств,  установ  і  організацій,
діяльність  яких  має  важливе  значення  для  соціально-економічного  і
культурного розвитку ОТГ;

—встановлення відповідно до чинного законодавства  норм та правил
ведення  вказаними  підприємствами,  установами  та  організаціями
господарської  діяльності  з  питань,  що  стосуються  екологічної  безпеки
соціально-економічного і культурного розвитку ОТГ;

—залучення підприємств,  установ та  організацій незалежно від форм
власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку ОТГ;



—розміщення замовлень на виробництво продукції та виконання робіт,
необхідних для територіальної громади;

—залучення  підприємств,  установ  та  організацій,  що  не  належать  до
комунальної власності ОТГ, до участі в обслуговуванні населення засобами
транспорту і зв’язку;

- залучення підприємств,  установ та організацій незалежно від форм
власності  до  участі  в  розвитку  потужностей  будівельної  індустрії  і
промисловості  будівельних  матеріалів,  у  створенні,  розвитку  та
реконструкції  об’єктів  інженерного  забезпечення  і  транспортного
обслуговування;

- інших передбачених чинним законодавством питань. 

РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 2.1. Загальні засади формування  та функціонування системи
самоврядування ОТГ

Стаття 2.1.1. Система самоврядування ОТГ визначається Конституцією
України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Система місцевого самоврядування ОТГ включає;

— територіальну  громаду  –  первинний  суб’єкт  місцевого
самоврядування,  яка  може  безпосередньо  вирішувати  будь-яке  питання,
віднесене  Конституцією  та  законами  України  до  відання  місцевого
самоврядування;

- селищну раду – представницький орган місцевого самоврядування;

- селищного голову;

- виконавчі органи селищної ради;
- органи самоорганізації населення.

Стаття  2.1.2.  Розмежування  повноважень між елементами системи
місцевого  самоврядування  здійснюється  відповідно  до  чинного
законодавства України та цього Статуту.

Глава 2.2. Об’єднана територіальна громада
Стаття  2.2.1.  ОТГ складають жителі  сіл  та  селища,  об’єднаних в  одну

громаду.  Реєстрація  жителів  ОТГ здійснюється  у  порядку,  визначеному
законодавством. Відомості  реєстрації  передаються  у  виконавчий  комітет
селищної ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття 2.2.2. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в
повному об’ємі здійснюють члени ОТГ – громадяни України, які досягли 18-



річного віку і не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати
органи  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  бути  обраними  або
призначеними  до  органів  місцевого  самоврядування  або  їх  посадовими
особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем
проживання  та  користуються  іншими  передбаченими  Конституцією  і
законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого
самоврядування.

Стаття 2.2.3.  Особам, які мають видатні заслуги перед ОТГ та внесли
суттєвий  внесок  в  соціально  економічний  та  культурний  розвиток  сіл  та
селища,  за  рішенням  ради  може  бути  присвоєно  звання  «Почесний
громадянин  селища  Чупахівка».  Звання  почесного  громадянина  селища
Чупахівка  присвоюється  незалежно  від  громадянства  особи  та  місця  її
проживання.

Підстави  та  порядок  присвоєння  звання  почесного  громадянина
селища,  його  статус  визначаються  Положенням,  яке  затверджується
рішенням селищної ради.

Стаття  2.2.4.  Селищна  рада  може  засновувати  відзнаки,  якими
нагороджуються  жителі  селища,  інші  громадяни  України,  іноземці
(громадяни та особи без громадянства), які мають значні заслуги перед ОТГ
та внесли суттєвий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток
ОТГ.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус
осіб,  нагороджених  цими  відзнаками,  встановлюються  Положенням  про
відзнаки ОТГ, яке затверджується рішенням селищної ради.

Стаття  2.2.5.  Жителі  ОТГ  здійснюють  своє  право  на  місцеве
самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Стаття 2.2.6. Право жителів  ОТГ безпосередньо здійснювати місцеве
самоврядування, може бути реалізовано в таких формах:

— місцевий референдум;

— вибори  депутатів  селищної  ради,  депутатів  обласної  ради  та
селищного голови (далі – місцеві вибори);

— загальні збори (конференції) членів ОТГ за місцем проживання;

— індивідуальні  та  колективні  звернення  жителів  ОТГ до  органів  та
посадових осіб місцевого самоврядування, органів виконавчої влади;

— громадські слухання;

— місцеві ініціативи;

— участь у роботі координаційних органів місцевого самоврядування, у



складі тимчасових комісій, робочих груп, консультативно-дорадчих органів,
що створюються і діють при органах публічної влади; 

— створення  і  діяльність  органів  самоорганізації  населення  (далі  –
ОСНів);

— робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

— інші не заборонені законом форми безпосередньої демократії.

Стаття  2.2.7.  Вищою  формою  безпосереднього  здійснення  ОТГ
місцевого самоврядування є місцевий референдум.

Глава 2.3. Місцевий референдум

Стаття 2.3.1.  Місцевий референдум – це прийняття рішення з питань,
віднесених  Конституцією  і  законами  України  до  відання  місцевого
самоврядування,  шляхом  прямого  волевиявлення  жителів  ОТГ,  які  мають
право голосу.

Стаття  2.3.2.  Місцевий  референдум  проводиться  з  метою
безпосереднього  вирішення  ОТГ  важливих  питань,  віднесених  до  відання
місцевого самоврядування.

Стаття  2.3.3.  На  місцевий  референдум  не  можуть  бути  винесені
питання,  віднесені  законом  до  відання  органів  державної  влади,  а  також
питання  затвердження  місцевого  бюджету  та  встановлення  місцевих
податків.

Стаття  2.3.4.  Питання,  які  не  віднесені  чинним  законодавством  до
відання  місцевого  самоврядування,  але  мають  важливе  значення  для
територіальної  громади,  соціально-економічного  та  культурного  розвитку
ОТГ,  можуть  бути  винесені  на  місцевий  консультативний  референдум,
рішення якого не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.3.5.  Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в
якій формі не може бути примушений до участі в місцевому референдумі. 

Стаття  2.3.6.  Рішення про проведення місцевого референдуму приймає
селищна рада на вимогу третини депутатів селищної ради.

Стаття  2.3.7.  Референдум  за  ініціативою  мешканців  проводиться  на
вимогу  10 % жителів  ОТГ,  які  постійно  проживають  на  даній  території  і
мають право голосу.

Стаття  2.3.8.  Порядок  підготовки  та  проведення  місцевого
референдуму визначається законом.

Стаття 2.3.9.  Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше половини жителів ОТГ, які взяли участь
у голосуванні.



Стаття  2.3.10.  Рішення  місцевого  референдуму  не  потребує
затвердження  будь-яким  органом  чи  посадовою  особою  місцевого
самоврядування або державної влади.

Стаття  2.3.11.  Рішення  місцевого  референдуму  та  результати
голосування  публікуються  комісією  з  проведення  місцевого  референдуму
протягом п’яти днів після його проведення.

Стаття 2.3.12.  Рішення місцевого референдуму набувають чинності  з
моменту їхнього опублікування.

Стаття  2.3.13.  Про  результати  голосування  на  консультативному
місцевому  референдумі  селищний  голова  у  п’ятиденний  термін  інформує
органи  і  посадових  осіб,  до  відання  яких  віднесені  питання,  що  були
предметом консультативного референдуму.

Глава 2.4. Місцеві вибори

Стаття 2.4.1.  Місцеві  вибори – це обрання депутатів  селищної  ради,
депутатів  районної,  обласної  ради,  селищного  голови  та  старости  шляхом
голосування жителів територіальної громади, які мають право голосу.

Стаття  2.4.2.  Місцеві  вибори  є  вільними  і  відбуваються  на  основі
загального, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах, 

Стаття 2.4.3.  Порядок призначення і  проведення місцевих виборів та
встановлення результатів голосування визначається законами України.

Глава 2.5. Загальні збори (конференції) членів ОТГ за місцем
проживання

Стаття  2.5.1.  Загальні  збори  (конференції)  членів  ОТГ  за  місцем
проживання (далі  –  загальні  збори)  скликаються на рівні  вулиць ОТГ або
інших внутрішніх територіальних утворень з метою:

—  обговорення  питань,  які  мають  значення  для  усієї  ОТГ  або
відповідної території та частини ОТГ;

—  створення ОСНів та об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ);

—  заслуховування  повідомлень  та  звітів  про  роботу  органів  і
посадових осіб місцевого самоврядування, ОСНів, ОСББ;

—  прийняття  рішень про участь  на  громадських засадах  жителів
села та селища в роботах з  благоустрою, заходах з  охорони громадського
порядку,  збереженню  житлового  фонду,  пам’ятників  історії  і  культури,
наданні допомоги соціально незахищеним членам ОТГ та ін.;

—  прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах



добровільного самооподаткування;

—  прийняття  рішень  про  добровільні  цільові  внески,  пожертви
жителів певної частини сіл та селища на громадські потреби;

—  вирішення  інших  питань  місцевого  значення  відповідно  до
чинного законодавства в межах певних повноважень та відповідної території.

Стаття 2.5.2. При неможливості провести загальні збори членів ОТГ на
певній території через значну кількості членів, виконавчим комітетом ради,
ОСНом або ініціативною групою, підтриманим 20 % членів ОТГ, скликається
конференція членів ОТГ за місцем проживання. Норма представництва на цю
конференцію встановлюється суб’єктом, ЯКИЙ  її скликає.

Стаття 2.5.3.  У роботі загальних зборів беруть участь жителі ОТГ, які
мають  право  голосу  на  місцевих  виборах  та  проживають  на  відповідній
території ( вулиця, село, селище та ін.).

Стаття  2.5.4.  У  роботі  загальних  зборів  з  правом  дорадчого  голосу
можуть брати участь народні депутати України, селищний голова, депутати
селищної  ради,  посадові  особи  органів  місцевого  самоврядування,
представники  органів  державної  влади,  громадських  об’єднань  та
підприємств.

Стаття 2.5.5. Загальні збори громадян скликаються  селищним головою
за  власною ініціативою або  з  ініціативи  третини депутатів  селищної ради,
виконавчого комітету чи відповідного ОСНу.

Стаття  2.5.6.  Загальні  збори  можуть  також  скликатись  селищним
головою за ініціативою ініціативної групи, підтриманої не менш ЯК 20 % від
загальної кількості жителів відповідної території, що мають право голосу на
місцевих виборах.

Стаття  2.5.7.  Розпорядження  селищного  голови  щодо  скликання
загальних  зборів оприлюднюється не пізніше 7 днів до їх  проведення із
зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається
винести на їх обговорення.

Стаття 2.5.8. Загальні збори є правомочними за умови участі в них не
менше половини жителів території, в межах якої проводяться загальні збори,
або половини делегатів, обраних на конференцію. 

Стаття 2.5.9. На загальних зборах головує селищний голова чи голова
ініціативної групи – залежно від того, хто виступив ініціатором цих зборів. 

Стаття  2.5.10.  Для  ведення  протоколу  загальних  зборів  обирається
секретар зборів.



Стаття  2.5.11.  Порядок  денний  загальних  зборів  затверджується
зборами за пропозицією головуючого.

Стаття 2.5.12. Селищний голова, селищна рада та її виконавчі органи,
сприяють підготовці і  проведенню загальних зборів, надають їх учасникам
необхідні  приміщення,  матеріально-технічні  засоби,  інформаційні  та
довідкові матеріали.

Стаття 2.5.13. Під час проведення загальних зборів ведеться протокол,
який підписується головуючим і секретарем загальних зборів. До протоколу
додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, завірений
власним підписом.

Стаття 2.5.14. Загальні збори з розглянутих питань приймають рішення.
Рішення загальних зборів приймаються відкритим або таємним голосуванням
більшістю  голосів  від  кількості  присутніх  на  них  учасників  з  правом
вирішального голосу, які проживають на відповідній території. 

Стаття  2.5.15.  Рішення  загальних  зборів  враховуються  органами
місцевого самоврядування.

Стаття 2.5.16. Рішення загальних зборів, прийняті з питань, що мають
важливе значення для  ОТГ, але віднесені до компетенції органів місцевого
самоврядування  або  органів  виконавчої  влади,  мають  для  цих  органів
рекомендаційний характер.

Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів ОТГ
до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 2.6.1. Жителі ОТГ, незалежно від їх віку та громадянства, мають
право  направляти  колективні  або  індивідуальні  звернення  до  органів  та
посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2. Жителі  ОТГ мають право особисто звертатися до органів
місцевого самоврядування,  ОСНів  та  до  їх  посадових  і  службових  осіб  з
питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.3.  Колективні  звернення,  підписані  більш як п’ятдесятьма
жителями  ОТГ,  розглядаються  органами  і  посадовими  особами  місцевого
самоврядування СТГ, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Стаття 2.6.4. Колективні звернення жителів ОТГ можуть мати на меті:

- внесення до селищної ради, селищного голови, виконавчого комітету
селищної ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та
культурного розвитку ОТГ чи окремих її територій;

- аналіз роботи селищного голови, селищної ради, виконавчих органів в
цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних



із  соціально-економічним  та  культурним  розвитком  ОТГ  чи  окремих
територій,  станом  довкілля,  громадської  безпеки,  охорони  громадського
порядку,  з  інших  питань,  віднесених  чинним  законодавством  України  до
відання місцевого самоврядування;

-  порушення  питання  про  утворення,  реорганізацію  або  ліквідацію
ОСНів;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого
самоврядування.

Глава 2.7. Громадські слухання

Стаття  2.7.1.  Жителі  ОТГ мають  право  брати  участь  у  громадських
слуханнях, зустрічатись з депутатами селищної ради та посадовими особами
органів місцевого самоврядування, під час яких заслуховується інформація
про виконання  ними службових обов’язків  або окремих доручень,  в  тому
числі  наказів  виборців,  чи  про  вирішення  окремих  питань,  які  зачіпають
інтереси ОТГ, жителів ОТГ, порушуються питання та вносяться пропозиції
щодо  питань  місцевого  значення,  які  належать  до  відання  місцевого
самоврядування.

Метою  громадських  слухань  є  здійснення  контролю  за  роботою
депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

Стаття  2.7.2.  Громадські  слухання  можуть  проводитися  з  ініціативи
селищного  голови,  селищної  ради  або  її  постійної  комісії,  органу
самоорганізації населення та за ініціативою певної кількості мешканців ОТГ.

Стаття 2.7.3.  Громадські слухання з ініціативи жителів територіальної
громади  можуть  проводитися  за  наявності  колективного  звернення  з
відповідною  вимогою,  яке  підписане  не  менш  як  п’ятдесятьма  жителями
територіальної  громади.  У  цьому  разі  громадські  слухання  скликаються
селищним головою.

Стаття  2.7.4.  На  громадські  слухання  запрошуються  посадові  особи
органів  місцевого  самоврядування,  депутати  селищної  ради,  керівники
органів  самоорганізації  населення,  представники  сільських  осередків
політичних  партій  та  громадських  організацій,  керівники  підприємств,
установ  та  організацій,  діяльність  яких  пов’язана  з  питанням,  що
обговорюється.

Стаття 2.7.5. На громадських слуханнях:

— заслуховуються  доповіді  та  інформація  про  роботу  селищного
голови, селищної ради, постійних комісій селищної ради, окремих депутатів,
виконавчих  органів  селищної  ради  та  їх  посадових  осіб,  органів
самоорганізації населення;



— обговорюються  проекти  рішень  селищної  ради  та  її  виконавчого
комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, які
віднесені до відання місцевого самоврядування;

— порушуються  питання  та  вносяться  пропозиції  щодо  питань
місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.6.  Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий
комітет селищної ради.

Стаття  2.7.7.  Про  час  і  місце  проведення  громадських  слухань  та
питання,  які  виносяться  на  них,  жителі  сіл  та  селища  сповіщаються
секретарем селищної ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

Стаття  2.7.8.  Проведення  громадських  слухань  організує  секретар
селищної ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання,
що винесені на громадські слухання.

Стаття  2.7.9.  На  громадських слуханнях  ведеться  протокол,  в  якому
зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх
мешканців відповідної території, питання, що обговорюються, зміст виступів
та внесені пропозиції.

Стаття  2.7.10.  До  протоколу  може  додаватись  інформація  або  звіт
особи, яка запрошена на слухання.

Стаття 2.7.11. Веде протокол працівник виконавчого комітету селищної
ради.

Протокол  громадських  слухань  підписується  особою,  яка  була  їх
головуючим, та особою, яка вела протокол, і передається селищному голові

Стаття  2.7.12.  Пропозиції  вважаються  внесеними  за  результатами
громадських слухань, якщо за них проголосувало більше половини жителів
відповідної території, які взяли в участь в цих слуханнях.

Про  результати  громадських  слухань  секретар  селищної  ради  в
десятиденний строк інформує жителів ОТГ.

Глава 2.8. Місцеві ініціативи

Стаття  2.8.1.  Члени ОТГ мають право ініціювати  розгляд  селищною
радою  (в  порядку  місцевої  ініціативи)  будь-якого  питання,  віднесеного
Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Місцева  ініціатива  передбачає  внесення  до  селищної  ради  Проекту
нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання. 

Стаття  2.8.2.  Суб’єктами  права  місцевої  ініціативи  може  бути
ініціативна група членів ОТГ (чисельністю не менше 20 осіб).



Стаття 2.8.3. Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку
місцевої  ініціативи,  які  підтримані  підписами  не  менш  десяти  відсотків
жителів відповідної території, які мають право голосу на місцевих виборах,
підлягають  оприлюдненню  і  першочерговому  розгляду  на  сесії  селищної
ради.

Стаття 2.8.4. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи,
здійснюється  на  відкритому  пленарному  засіданні  селищної  ради  з
обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.8.5. Рішення, прийняті селищною радою з питань, внесених в
порядку  місцевої  ініціативи,  підлягають  обов’язковому  оприлюдненню  в
порядку, встановленому селищною радою.

Глава 2.9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та
робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття  2.9.1. Жителі  територіальної  громади  мають  право  бути
присутніми на відкритих засіданнях селищної ради.

Стаття 2.9.3.Особи, що виявили бажання відвідати сесію селищної ради,
повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я
секретаря  ради,  на  якого  покладається  обов’язок  організувати  такі
відвідування.

Стаття  2.9.4.  Відмова  жителям  територіальної  громади  у  відвіданні
сесії  селищної  ради,  яка  не  пов’язана  з  організаційними  чи  технічними
причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

Стаття  2.9.5.  Жителі  територіальної  громади  мають  право  бути
присутніми  і  виступати  на  громадських  слуханнях  у  зв’язку  з  розробкою
проектів  місцевого  бюджету  та  програм  соціально-економічного  і
культурного  розвитку,  проектів  рішень  ради  з  питань,  які  становлять
суттєвий громадський інтерес.

Стаття  2.9.6.  При  обговоренні  питань,  що  винесені  на  громадські
слухання,  жителям  територіальної  громади  повинна  бути  забезпечена
можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції. 

Стаття  2.9.7.  Жителі  ОТГ  мають  право  брати  участь  у  засіданнях
виконавчого  комітету  при  розгляді  питань,  пов’язаних  із  реалізацією  їх
конституційних  прав,  забезпечення  яких  віднесено  до  відання  місцевого
самоврядування.

Стаття 2.9.8. Жителі територіальної громади мають право брати участь
у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 



Стаття 2.9.9. Жителям територіальної громади, які мають право голосу,
гарантується  право  бути  обраними  на  посади  в  системі  місцевого
самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних
підставах.

Глава 2.10. Інші форми участі жителів сіл та селища у здійсненні
місцевого самоврядування

 Стаття 2.10.1.  Перелік форм участі жителів територіальної громади у
здійсненні  місцевого  самоврядування,  визначений  цим  Статутом,  не  є
вичерпним.

Стаття  2.10.2.  Органи  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування
сприяють  становленню  нових  форм  участі  жителів  ОТГ  у  здійсненні
місцевого самоврядування.

Стаття  2.10.3.  Крім  передбачених  главами  2.3  –  2.9  цього  Статуту,
можуть  бути  використані  такі  форми  участі  членів  ОТГ  у  здійсненні
місцевого самоврядування:

— громадське  обговорення  проектів  актів  селищної  ради  та  інших
органів  місцевого  самоврядування.  Підлягають  оприлюдненню  з  метою
проведення  громадського  обговорення  проекти  планів  економічного  і
соціального розвитку ОТГ, місцевого бюджету, цільових програм розвитку
територіальної громади;

— членство  в  комісіях,  які  утворюються  на  громадських  засадах  при
органах і посадових особах місцевого самоврядування  (перелік цих комісій
та положення про них затверджується рішенням селищної ради);

— участь  у  роботі  фахових  комітетів,  що  створюються  за  рішенням
виконавчого  комітету  селищної  ради  з  числа  фахівців,  які  працюють  в
системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов’язана з наданням
громадських послуг членам територіальної громади, з метою їх залучення до
розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання
таких послуг. Положення про ці фахові комітети затверджуються виконавчим
комітетом селищної ради;

— участь у роботі громадських рад, що утворюються при селищній раді
з метою вивчення потреб окремих категорій жителів територіальної громади
та  існуючої  практики  надання  їм  соціальних  послуг  в  системі  місцевого
самоврядування,  залучення  їх до здійснення місцевого самоврядування  (за
рішенням  селищної  ради  при  ній  можуть  утворюватись  ради  пенсіонерів,
інвалідів, іноземців, тимчасово переміщених осіб, воїнів-інтернаціоналістів,



 
учасників  ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи,
військовослужбовців, які  не забезпечені житлом, тощо). Положення про ці
ради розробляється виконавчим комітетом селищної ради та затверджується
рішенням селищної ради;

— участь  у  проведенні  громадських  експертиз  проектів  рішень
селищної  ради  з  питань,  що  мають  суттєве  значення  для  територіальної
громади,  визначають  основні  напрямки  соціально  економічного  та
культурного розвитку територіальної громади;

— участь  у  масових  акціях,  метою  проведення  яких  є  привернення
уваги  органів  і  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  до  актуальних
проблем загального значення або проблем соціального забезпечення жителів
сіл  та  селища,  охорони  навколишнього  середовища,  громадської  безпеки
тощо, які вимагають негайного вирішення;

— робота в органах самоорганізації населення;

— виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території
сіл  та  селища,  наданню  послуг  соціально  незахищеним  жителям
територіальної громади;

— надання  матеріальної  і  фінансової  допомоги  місцевому
самоврядуванню  у  формі  добровільних:  пожертв,  внесків  до  фондів,  (що
утворюються органами місцевого самоврядування з метою надання допомоги
соціально-незахищеним  жителям  сіл  та  селища  або  з  метою  сприяння
культурному  і  духовному  розвитку,  підтриманню  в  належному  стані
пам'ятників історії, культури і архітектури, природних пам’ятників. 

РОЗДІЛ ІІІ.

ОРГАНИ і ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Загальні засади побудови системи місцевого
самоврядування ОТГ

Стаття  3.1.1.  Система  органів  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування ОТГ включає:

— територіальну громаду селища, в тому числі об’єднану;

— представницький орган місцевого самоврядування селища – раду;

— селищного голову;

— виконавчі органи місцевого самоврядування: виконавчий комітет та

    інші виконавчі органи;

— органи самоорганізації населення. 



Стаття 3.1.2.  Селищний голова,  селищна рада та її  виконавчі органи,
ОСНи  здійснюють  свою  діяльність  щодо  реалізації  функцій  місцевого
самоврядування за  дорученням територіальної  громади,  від її  імені  та в  її
інтересах.

Стаття 3.1.3.  Виконавчий комітет та інші виконавчі органи селищної
ради  здійснюють  надані  їм  законодавством  окремі  повноваження  органів
виконавчої влади.

Стаття 3.1.4. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на
засадах  законності,  гласності,  підконтрольності,  підзвітності  перед
територіальною громадою,  розмежування  повноважень  представницької  та
виконавчої гілок влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого
самоврядування та пріоритету інтересів жителів територіальної громади при
їх здійсненні.

Стаття  3.1.5.  Розподіл  повноважень  між  органами  і  посадовими
особами  місцевого  самоврядування  здійснюється  згідно  законодавства  і
цього  Статуту.  Повноваження,  які  можуть  передаватися,  та  порядок  їх
передачі визначаються законом. 

Глава 3.2. Селищна рада

Стаття  3.2.1.  Селищна  рада  є  представницьким  органом  місцевого
самоврядування – єдиним органом представницької влади ОТГ.

Стаття 3.2.2.  Селищна рада формується шляхом вільних виборів,  які
проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом
таємного  голосування.  Порядок  призначення,  організації  і  проведення
виборів  депутатів  селищної  ради  визначаються  Конституцією  і  законами
України.

Стаття 3.2.3. Загальний склад селищної ради встановлюється в межах,
визначених законодавством, рішенням селищної ради, яке приймається перед
кожними черговими виборами депутатів ради.

Стаття  3.2.4.  Крім  депутатів,  до  складу  селищної  ради  входить  за
посадою селищний голова.

Стаття 3.2.5. Депутат селищної ради – це особа, яка шляхом вільних
виборів  наділяється  ОТГ  повноваженнями  представляти  інтереси  своїх
виборців  та  здійснювати  функції  місцевого  самоврядування,  віднесені
законодавством до відання селищної ради.

Стаття 3.2.6.  Депутат  селищної  ради здійснює свої  повноваження як
правило,  на  громадських  засадах.  Селищна  рада  може  прийняти  рішення
щодо оплати роботи окремих депутатів, які займають в раді виборні посади
на постійній основі.



Грошова  винагорода  депутатів,  які  працюють  в  селищній  раді  на
постійній основі, виплачується з місцевою бюджету в розмірах, визначених
рішенням ради.

Депутат  селищної  ради  не  може  мати  іншого  представницького
мандату та займати виборні посади в системі місцевого самоврядування.

Стаття 3.2.7. Депутат селищної ради складає присягу такого змісту:

«Вступаючи  в  права  депутата  селищної  ради,  зобов’язуюсь  усіма
своїми діями дбати про благо територіальної громади та добробут її жителів,
гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю
додержуватися  Конституції  та  законів  України,  Статуту  територіальної
громади, виконувати свої обов’язки в інтересах ОТГ».

Стаття  3.2.8.  Повноваження  депутатів  селищної  ради  припиняються
одночасно  із  припиненням  повноважень  ради  у  випадках  та  у  порядку,
передбачених  законодавством.  Повноваження  депутата  селищної  ради  за
рішенням ради припиняють достроково у разі:

- складення повноважень за особистою заявою;

- виїзду на постійне місце проживання за межі території ОТГ;

- набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього. 

Стаття  3.2.9.  Строк  повноважень  селищної  ради  –  чотири  роки.
Селищна рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від
встановленого радою складу.

Повноваження  селищної  ради  починаються  з  моменту  офіційного
повідомлення  виборчою  комісією  про  обрання  необхідної  кількості
депутатів.

Повноваження  селищної  ради  припиняються  в  день  офіційного
оголошення територіальною виборчою комісією про обрання селищної ради
нового скликання.

Підстави і  порядок  дострокового припинення повноважень селищної
ради визначаються законодавством.

Стаття  3.2.10.  Основною  організаційною  формою  роботи  селищної
ради є її сесія.

Сесія  складається  з  пленарних  засідань  ради,  а  також  засідань
постійних та інших комісій.

Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її  Пленарному засіданні бере
участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок  скликання  чергових  та  позачергових  сесій  селищної  ради
визначається законодавством.



На сесіях селищна рада розглядає найважливіші питання, віднесені до
відання місцевого самоврядування, за виключенням таких, які відповідно до
принципу  розподілу  влад  віднесені  до  відання  селищного  голови  і
виконавчих органів селищної ради.

Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради можуть вноситися
селищним  головою,  депутатами  ради  постійними  комісіями  ради,
виконавчим  комітетом  ради,  головою  місцевої  державної  адміністрації,
головою районної, обласної ради або загальними зборами громадян за місцем
проживання.

Порядок  підготовки  і  розгляду  на  сесіях  селищної  ради  питань
порядку  денного,  а  також  розклад  її  пленарних  засідань  визначаються
регламентом селищної ради.

Сесії селищної ради проводяться гласно  І носять відкритий характер.
На  сесії  мають  право  бути  присутні  жителі  сіл  та  селища,  представники
засобів масової інформації, політичних партій1, громадських організацій.

Селищна рада має право, у разі  необхідності,  прийняти рішення про
проведення  закритого  пленарного  засідання. Рішення  селищної  ради
приймаються відкритим або таємним голосуванням.

Порядок і процедура прийняття рішень селищною радою визначаються
її регламентом.

Прийняті  на  сесії  рішення  селищної  ради  підписуються  селищним
головою.

Рішення  селищної  ради  нормативно-правового  характеру  підлягають
офіційному  оприлюдненню  в  десятиденний  строк  з  моменту  прийняття  і
набувають  чинності  з  дня  оприлюднення,  якщо  селищною  радою  не
встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Глава 3.3. Постійні  комісії  селищної  ради

Стаття  3.3.1.  Постійні  комісії  селищної  ради  є  постійно  діючими
органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для
вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання
ради,  та  для  здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  ради  та  її
виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.

Перелік  постійних  комісій  та  їх  персональний  склад  визначаються
новообраною  селищною  радою  на  першій  сесії.  Рада  може  змінювати
перелік, назву та склад постійних комісій протягом поточної каденції ради. 



Постійні комісії за дорученням селищної ради, селищного голови або
за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-
економічного  і  культурного  розвитку  ОТГ,  місцевого  бюджету,  звіти  про
виконання  програм  і  бюджету,  вивчають  і  готують  питання  про  стан  та
розвиток  відповідних  галузей  господарського  і  соціально-культурного
будівництва,  інші  питання,  які  виносяться  на  розгляд  ради,  розробляють
проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях
ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні  комісії  попередньо  розглядають  кандидатури  осіб,  які
пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення  або  погодження
селищною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням селищної ради, секретаря ради або за
власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та
її  виконавчому  комітету  органів,  підприємств,  організацій  та  установ
комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на
розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють
контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право
отримувати від керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від
їхньої організаційно-правової форми  необхідні матеріали і документи (крім
документів,  порядок  ознайомлення  з  якими  регламентується
законодавством).

Організація  роботи  постійної  комісії  ради  покладається  на  голову
комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам
комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями
громадян,  підприємствами,  організаціями  установами,  громадянами,
організує  роботу  по  реалізації  висновків  і  рекомендацій  комісії.  В  разі
відсутності  голови  комісії  або  неможливості  ним  виконувати  свої
повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови або
секретар комісії.

Засідання  постійної  комісії  скликається  в  міру  необхідності  і  є
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина від загального
складу комісії.

За результатами вивчення і  розгляду питань постійні комісії готують
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійні комісії приймають
більшістю  голосів  від  загального  складу  комісії  і  підписуються  головою
комісії,  а  в  разі  його  відсутності  –  заступником  голови  або  секретарем
комісії.  Протоколи  засідань  комісії  підписуються  головою  і  секретарем
комісії.



Рекомендації  постійних  комісій  підлягають  обов’язковому  розгляду
органами,  підприємствами,  установами  та  організаціями,  посадовими
особами,  яким  вони  адресовані.  Про  результати  розгляду  і  вжиті  заходи
повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може створювати
підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості,
вчених і  спеціалістів.  Питання,  які  належать до відання кількох постійних
комісій,  можуть  за  ініціативою  комісій,  а  також  за  дорученням  ради,  її
голови, секретаря ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні  комісії  є  підзвітними  та  відповідальними  перед  селищною
радою.

Перелік,  функціональна спрямованість  та  порядок організації  роботи
постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та Положенням
про постійні комісії, що затверджуються радою.

З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають
важливе  значення  для  соціально-економічного  і  культурного  розвитку
територіальної  громади,  селищна  рада  утворює  тимчасові  комісії,  які
здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.

Стаття  3.3.2.  Депутати  селищної  ради  можуть  об’єднуватися  у
депутатські  групи,  фракції,  клуби  та  інші  добровільні  депутатські
об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Порядок  утворення  та  реєстрації  депутатських  об’єднань,  їх
повноваження визначаються регламентом селищної ради.

Стаття 3.3.3. Секретар ради

Посадовою  особою  селищної  ради,  яка  відповідає  за  організацію  її
роботи, є секретар ради.

Секретар ради обирається селищною радою за пропозицією селищного
голови з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням
більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді  на постійній основі не може суміщати
свою  службову  діяльність  з  іншою  посадою,  займатися  підприємницькою
діяльністю.

Глава 3.4. Селищний голова

Стаття  3.4.1.   Сільський,  селищний  голова  є  головною  посадовою
особою ОТГ.

Селищний  голова  за  посадою  очолює  виконавчий  комітет  селищної
ради та головує на його засіданнях.



Селищний голова обирається безпосередньо жителями територіальної
громади,  які  мають право голосу,  строком на  п’ять  років шляхом вільних
виборів  на  основі  загального,  прямого,  рівного  виборчого  права  при
таємному голосуванні.

Селищним  головою  може  бути  обраний  будь-який  житель
територіальної громади, який має право голосу на місцевих виборах.

Порядок обрання селищного голови визначається законодавством.

Стаття 3.4.2. Повноваження селищного голови починаються з моменту
оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про
його обрання і  закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної
відповідно до закону особи.

Селищний  голова  складає  на  пленарному  засіданні  селищної  ради
присягу наступного змісту:

«Я,  (ім’я  та  прізвище),  волею  територіальної  громади   обраний
селищним головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на
вірність  народу  України.  Зобов’язуюсь  суворо  дотримуватись  Конституції
України  і  законів  України,  усіма  своїми  справами  дбати  про  благо
територіальної громади і добробут її мешканців, отстоювати права, свободи і
законні інтереси громадян, підносити авторитет територіальної громади як у
державі, так і за її межами».

Якщо  вибори  селищного  голови  проведені  одночасно  з  виборами
депутатів,  то  присяга  складається  ним  на  першому  пленарному  засіданні
новообраної ради після складання присяги депутатами ради. 

Повноваження селищного  голови можуть бути припинені достроково
на підставах і в порядку, передбачених законодавством.

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково
територіальною громадою селища шляхом місцевого референдуму. Рішення
про  проведення  місцевого  референдуму  щодо  дострокового  припинення
повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною
ініціативою,  так  і  на  вимогу  не  менш  як  однієї  десятої  частини  жителів
територіальної громади, що проживають на території територіальної громади
і мають право голосу.

Повноваження  селищного  голови  вважаються  достроково
припиненими у випадках:

— його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення
ним повноважень голови;

— набрання законної сили обвинувальним вироком щодо голови;



— порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з
іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

— припинення його громадянства;

— визнання  його  судом  недієздатним,  безвісно  відсутнім  або
оголошення таким, що помер;

— його смерті.

У  разі  дострокового  припинення  повноважень  селищного  голови
проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, передбаченому
законодавством.

При  достроковому  припиненні  повноважень  селищного  голови  і  до
моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки з організації
роботи  селищної  ради  здійснює  за  рішенням  ради  секретар  ради,  а  з
організації роботи виконавчого комітету ради – заступник селищного голови
з виконавчої роботи.

Стаття  3.4.3.  Селищний  голова,  в  межах  своїх  повноважень,  видає
розпорядження.  Порядок  підготовки  та  реалізації  цих  розпоряджень
визначаються  регламентом  селищної  ради,  вимоги  до  оформлення  та
процедури реєстрації визначаються інструкцією з діловодства. 

Стаття  3.4.4.  На  селищного  голову  поширюються  повноваження  та
гарантії депутатів селищної ради, передбачені законом про статус депутатів
місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.

Стаття  3.4.5.  Селищний  голова  може  мати  заступника  з  питань
діяльності  виконавчого  органу  ради,  який  призначається  та  звільняється  з
посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розподіл обов’язків заступника селищного голови з питань діяльності
виконавчих  органів  здійснюється  головою  та  виконавчим  комітетом
селищної ради.

Глава 3.5. Виконавчий комітет селищної ради

Стаття  3.5.1. Виконавчий  комітет  селищної  ради  є  виконавчим  і
розпорядчим  органом  місцевого  самоврядування,  який  утворюється
селищною радою на строк її повноважень.

Стаття  3.5.2. Очолює  виконавчий  комітет  селищний  голова.  У  разі
відсутності  селищного  голови  або  неможливості  виконання  ним  своїх
обов’язків  організує  роботу  виконавчого  комітету  заступник  селищного
голови з виконавчої роботи.



Стаття  3.5.3.  Кількісний склад  виконавчого  комітету  селищної  ради
визначається  радою,  а  персональний  склад  затверджується  радою  за
пропозицією  селищного  голови.  До  складу  виконавчого  комітету  не
можуть бути включені депутати ради, крім секретаря ради.

Стаття  3.5.4.  Заступник  селищного  голови  з  виконавчої  роботи  та
керуючий  справами  виконавчого  комітету  виконують  свої  обов’язки  на
постійній основі.

Стаття 3.5.5. Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки, як
правило, на громадських засадах. За рішенням селищної ради окремі члени
виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

Стаття  3.5.6. Повноваження  виконавчого  комітету  селищної  ради
визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття  3.5.7. Виконавчий  комітет  є  підзвітним  і  підконтрольним
селищній раді,  а  з  питань здійснення  ним делегованих йому повноважень
органів  виконавчої  влади  –  також  підконтрольним  відповідним  органам
виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету селищний голова. 

Стаття  3.5.8.   Селищна  рада  з  власної  ініціативи  або  з  ініціативи
жителів територіальної громади може прийняти рішення про внесення змін
до  складу  виконавчого  комітету  та  про  його  розпуск.  Ініціатива  жителів
територіальної  громади  про  розпуск  виконавчого  комітету  повинна  бути
підтримана не менш як десятою частиною жителів територіальної громади,
які мають право голосу.

Підстави,  на  яких  приймається  рішення  про  розпуск  виконавчого
комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття 3.5.9.  Організаційною формою роботи виконавчого комітету  є
його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини його
загального складу.

Стаття 3.5.10.  Засідання виконавчого комітету скликаються селищним
головою або заступником селищного голови – в разі відсутності селищного
голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків в міру необхідності,
але не рідше одного разу на місяць.

Стаття  3.5.11.  Організаційно-технічне  та  інформаційне  забезпечення
роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами (секретар),
який  призначається  на  посаду  у  порядку,  визначеному  чинним
законодавством.

Стаття  3.5.12.  Виконавчий  комітет  селищної  ради  в  межах  своїх
повноважень  приймає  рішення.  Рішення  виконавчого  комітету
приймаються  на  його  засіданнях  більшістю  голосів  від  його  загального



складу  і  підписуються  селищним  головою  та  керуючим  справами
(секретарем) селищної ради. 

РОЗДІЛ IV.
ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Глава  4.1. Система  та  загальні  засади  організації  діяльності
органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1.  ОСНи утворюються на підставі рішення селищної ради з
ініціативи жителів територіальної громади.

Стаття 4.1.2. Територія, у межах якої діє ОСН, закріплюється рішенням
селищної  ради  і  має  відповідати  території  проживання  жителів
територіальної громади, які утворили цей орган.

Стаття  4.1.3.  Строк  повноважень  ОСНу  визначається  жителями
відповідної територіальної громади самостійно.

Стаття  4.1.4.  Облік  ОСНів  здійснюється  виконавчим  комітетом
селищної ради.

Стаття  4.1.5.  Персональний  склад  ОСНу  обирається  загальними
зборами.

Стаття  4.1.6.  Повноваження  та  порядок  роботи  ОСНу  визначається
законом.

Глава 4.2. Порядок формування органів самоорганізації населення

Стаття 4.2.1.  Рішення про утворення ОСНу приймаються загальними
зборами громадян, які проживають на відповідній території територіальної
громади.

Стаття 4.2.2. Вибори ОСНів проводяться на загальних зборах громадян,
які проживають на відповідній території територіальної громади.

За  рішенням  виконавчого  комітету,  яке  приймається  на  пропозицію
жителів відповідної території територіальної громади, вибори ОСНів можуть
проводитися  на  основі  загального,  рівного,  прямого  виборчого  права  при
таємному голосуванні по виборчих дільницях.

Стаття  4.2.3.  За  рішенням  селищної  ради  витрати,  пов’язані  із
підготовкою  та  проведенням  виборів  ОСНів,  здійснюються  за  рахунок
місцевого бюджету.

Стаття  4.2.4.  Голова  ОСНу  обирається  на  засіданні  органу  або
безпосередньо жителями відповідної територіальної громади.



Стаття  4.2.5.  Підготовка  і  проведення  виборів  ОСНів  здійснюються
відкрито і гласно.

Результати  виборів  оприлюднюються  в  місцевих  засобах  масової
інформації.

Глава 4.3. Здійснення повноважень органів самоорганізації
населення

Стаття 4.3.1. Повноваження ОСНів визначаються законом, передаються
їм селищною радою та закріплюються у власному Положенні.

Стаття 4.3.2.  Здійснення повноважень ОСНами не повинно завдавати
шкоди інтересам територіальної громади.

Стаття 4.3.3.  ОСНи самостійно здійснюють управління переданим їм
майном  і  коштами  відповідно  до  програм  соціально-економічного  та
культурного розвитку території, на якій вони діють.

Стаття  4.3.4.  Органи  і  посадові  особи  місцевого  самоврядування
надають  допомогу  ОСНам  у  здійсненні  ними  своїх  повноважень,
забезпечують  їх  інформацією,  приміщенням,  засобами  зв’язку  в  межах
кошторису виконавчого комітету. 

Розділ V.

МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 5 .1 .  Комунальна власність територіальної громади

Стаття  5.1.1.  Матеріальною  і  фінансовою  основою  місцевого
самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно,
доходи місцевого бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та
інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності ОТГ, а також об'єкти
спільної  власності  територіальних  громад  області,  що  перебувають  в
управлінні районної та обласної ради.

Матеріальні  та  фінансові  ресурси,  що  перебувають  у  комунальній
власності територіальної громади, є надбанням територіальної громади і їх
недоторканість захищається законодавством.

Стаття  5.1.2.  До  комунальної  власності  ОТГ  включається  рухоме  і
нерухоме  майно,  зареєстроване  у  визначеному  законодавством  порядку.
Перелік  об’єктів  комунальної  власності  ОТГ  визначається  рішенням
селищної ради відповідно до законодавства.

До комунальної власності територіальної громади можуть належати:

— земля та інші природні ресурси;



— комунальні підприємства;

— банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи   

   культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального   

   обслуговування та інше майно, що належить територіальній громаді:

— частки (паї) у майні підприємств;

— комунальний житловий та нежитловий фонди територіальної   

   громади;

— доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та

   депозити органів місцевого самоврядування в банківських установах,

   цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові   

    ресурси;

— нерухоме майно, що передається до комунальної власності  

    територіальної громади за рішенням суду;

— інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

У комунальній власності ОТГ знаходяться об’єкти, що мають важливе
значення для життєзабезпечення ОТГ, задоволення потреб її  членів та для
збереження історико-культурних об’єктів (системи водо- і енергопостачання,
інженерні  комунікації,  пам’ятники культури і  архітектури,  музеї,  природні
ландшафти тощо).

Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації,
визначається рішенням селищної ради.

Стаття 5.1.3.  Суб’єктом права комунальної власності ОТГ є селищна
рада.

Селищна рада,  виконавчий комітет  та  його відділи й управління від
імені та в інтересах ОТГ відповідно до закону здійснюють правомочності щодо
володіння,  користування  та  розпорядження  об'єктами  права  комунальної
власності ОТГ.

Рішення про відчуження комунального майна приймає селищна рада.

Стаття 5.1.4.  Оперативне управління об’єктами комунальної власності
ОТГ здійснюють виконавчі органи селищної ради, на які покладаються такі
функції:

— підготовка пропозицій на розгляд селищної ради щодо прийняття 

   об'єктів до складу комунальної власності селищної ради;

— підготовка і передача на розгляд селищної ради або її виконавчого 



    комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію      

    підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності 

    ОТГ;

— надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності 

    ОТГ;

— реалізація затвердженої рішенням селищної ради програми 

    приватизації комунального майна.

Стаття  5.1.5.  Загальний  контроль  за  використанням  об’єктів
комунальної власності здійснює селищний голова.

Селищний голова раз на рік інформує селищну раду та членів ОТГ про
стан  комунальної  власності  ОТГ,  реєстрацію,  відчуження  або  придбання
об'єктів комунальної власності.

Глава 5.2. Фінансова основа органів місцевого самоврядування

Стаття 5.2.1. Фінансова основа органів місцевого самоврядування ОТГ
складається з:

-  коштів місцевого бюджету; 

-  фінансово-кредитних ресурсів;

-  страхових ресурсів;

-  коштів підприємств, організацій та установ, що перебувають у  

   комунальній власності ОТГ;

-  відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, 

    створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;

- коштів, отриманих від розміщення місцевих позик і цінних паперів;

- коштів, отриманих від проведення місцевих лотерей;

- коштів, отриманих від приватизації комунального майна ОТГ;

-   інших фінансових ресурсів, переданих органам місцевого   

              самоврядування згідно чинного законодавства.

Стаття  5.2.2.  Питання  формування,  затвердження,  виконання  та
контролю  місцевих  бюджетів  вирішуються  у  відповідності  до  положень
чинного бюджетного законодавства.

Стаття 5.2.3. Місцевий бюджет повинен бути достатнім для виконання
функцій  місцевого  самоврядування  та  наданих  законодавством  окремих



повноважень органів виконавчої влади та забезпечення населення послугами
не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.

Розділ VI.

ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого
самоврядування перед територіальною громадою

Стаття  6.1.1.  Органи  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування  є
відповідальними, підконтрольними та підзвітними ОТГ стосовно результатів
своєї  роботи  і  регулярно  звітують  перед  членами  ОТГ у  порядку,
передбаченому цим Статутом і окремим Положенням.

Стаття 6.1.2. Жителі територіальної громади мають право на отримання
достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого
самоврядування, яка може включати відомості про:

- структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
- компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого 

самоврядування;
- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого 

самоврядування;
- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування;
- позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя 

ОТГ;
- іншу інформацію, згідно чинного законодавства.

Порядок  та  періодичність  надання  цієї  інформації,  способи  її
оприлюднення  визначаються  цим  Статутом  та  окремим  Положенням,
ухваленим селищною радою.

Стаття 6.1.3. Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні не
рідше  як  щотижня  проводити  прийом  жителів  територіальної  громади  з
особистих питань.

Стаття  6.1.4.  Всі  органи  і  посадові  особи місцевого  самоврядування
зобов’язані  сприяти  забезпеченню  додержання  прав,  законних  інтересів
об’єднань громадян, легалізованих згідно чинного законодавства. 

Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого
самоврядування перед державою, юридичними та фізичними

особами



Стаття 6.2.1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть
відповідальність  перед  державою  у  разі  порушення  ними  Конституції
України і чинного законодавства.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого
самоврядування здійснюється згідно із законодавством.

Стаття  6.2.2.  Акти,  прийняті  в  системі  місцевого  самоврядування,
можуть  зупинятися  лише  з  мотивів  їхньої  невідповідності  Конституції  чи
законам України у встановленому законом порядку з одночасним зверненням
до суду.

Стаття 6.2.3.  Висновок суду про визнання невідповідності  діяльності
органів чи посадових осіб місцевого самоврядування Конституції і чинному
законодавству України може бути підставою для розгляду Верховною Радою
України питання про призначення позачергових виборів відповідного органу
чи посадової особи місцевого самоврядування.

Стаття  6.2.4.  Шкода,  завдана  юридичним  і  фізичним  особам  в
результаті  неправомірних  рішень,  дій  або  бездіяльності  органів  місцевого
самоврядування  ОТГ,  відшкодовуються  за  рахунок  коштів  відповідного
місцевого  бюджету,  а  в  результаті  неправомірних  рішень  або  дій  або
бездіяльності  посадових  осіб  місцевого  самоврядування  –  за  рахунок  їх
власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття  6.2.5.  Органи  та  посадові  особи  місцевого  самоврядування
несуть  відповідальність  за  виконання  визначених  законодавством
повноважень  органів  виконавчої  влади  в  порядку,  встановленому
законодавством.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статут  територіальної  громади прийнято сесією селищної  ради  «26»
липня 2018 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку. 

Статут  є  постійно  діючим  актом  і  не  підлягає  перезатвердженню
новообраним складом селищної ради.

Секретар селищної ради                            М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018
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»

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., 22.06.2018р.):

1.1 Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2018 рік:
-  доходи селищного бюджету у сумі 24 550,349 тис. гривень, в тому

числі  доходи  загального  фонду  селищного бюджету –  24 297,733  тис.
гривень,  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  252,616  тис.
гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 24 868,939 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 23 034,073  тис.
гривень, видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 834,865 тис.
гривень, згідно з додатком № 3 цього рішення.

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

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

1.2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
селищного бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та
кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
23 034,073 тис. гривень та  спеціальному фонду 1 834,865 тис. гривень згідно
з додатком № 3 до цього рішення.



1.3.  Залишок  коштів  по  загальному  фонду,  що  склався  станом  на
01.01.2018 року направити на видатки поточного року загального фонду по
КФК  3719770 «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету» в  сумі  9,150  тис.
гривень.

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

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

Селищний голова                                     О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                     смт Чупахівка

Про передачу субвенції бюджету
Охтирського району для 
функціонування ГО «Федерація 
футболу Охтирського району»

На підставі листа ГО «Федерації футболу Охтирського району», пункту
4.5  частини  другої  статті  101  Бюджетного  кодексу  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  України,  інших  нормативно-правових  документів,
відповідно  до  пункту  23  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018  року,  кошти  в  сумі  7 200,00  грн.  для  фінансової  підтримки
регіональних осередків всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів – для проведення
Чемпіонату, Кубку та Супер кубку Охтирського району з футболу та міні-
футболу серед селищної, сільських рад Охтирського району.

2.  Передати із селищного бюджету районному бюджету субвенцію в
сумі  7  200  грн.  для  фінансової  підтримки  регіональних  осередків
всеукраїнських  організацій  фізкультурно-спортивної  спрямованості  у
здійсненні  фізкультурно-масових  заходів  –  для  проведення  Чемпіонату,
Кубку та Супер кубку Охтирського району з футболу та міні-футболу серед
селищної, сільських рад Охтирського району.

3.Внести  відповідні  зміни  до  Програми  економічного  і  соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік.

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

5.  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
Дев’ята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                     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  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  31.05.2018  р.  №341-ОД  «  Про  консолідацію  коштів  для
забезпечення  реалізації  Обласної  програми  здійснення  компенсаційних
виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян  автомобільним
транспортом  на  автобусних  маршрутах  загального  користування  на  2016-
2020 роки», п. 4.5 ч.  2 ст.  101 Бюджетного кодексу України, Податкового
кодексу  України,  інших  нормативно-правових  документів,  відповідно  до
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти в сумі 1 950 грн. для забезпечення реалізації Обласної
програми  здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих
категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах
загального користування на 2016-2020 роки.

2.  Передати  із  селищного  бюджету  обласному бюджету  субвенцію в
сумі 1 770 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят грн.) для компенсаційних виплат
учасникам АТО та іншим ветеранам війни.

3.  Передати  із  селищного  бюджету  обласному бюджету  субвенцію в
сумі 180 грн. (сто вісімдесят грн.) на відшкодування вартості проїзду інших
пільгових категорій.

4.  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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



26.07.2018                                                                                      смт Чупахівка

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

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», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  до  рішення  6  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  26.04.2018р.  «Про  внесення  змін  до  рішення  2  сесії
сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  02.01.2018р.  «Про
селищний бюджет на 2018 рік», а саме:

в п.1 вищевказаного рішення змінити ціль використання коштів в сумі
16,3 тис. грн. на топографічний план масштабу 1:2000 ділянки площею 60 га
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

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

відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                               О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



26.07.2018                                                                                      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  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
80 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 12 000 грн.
на  КФК  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що  надається
центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»  КЕКВ  2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                        смт Чупахівка



Про внесення змін до рішення 
5 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 28.02.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

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

1.  Передати  залишки  коштів  КЗ  ЧСР  «Чупахівський  селищний
ЦПМСД»  по  КФК  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»  з
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не  віднесені  до  заходів  розвитку»  в  сумі  167  492,42 грн.,  КФК  0112146
«Відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для  лікування  окремих
захворювань» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» новій установі КНП
«Центр первинної медико санітарної-допомоги».

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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                        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» з
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 50 000,00 грн. на КФК
0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається  центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні трансферти підприємствам»;

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» з
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  20  000,00  грн.  на  КФК  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»;

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» з
КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  93  400,00  грн.  на  КФК  0116030
«Організація  благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата  послуг
(крім комунальних)»;

КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з  КЕКВ
2111 «Заробітна плата» в сумі 30 000,00 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)»;

КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з  КЕКВ
2120 «Нарахування  на  оплату  праці»  в  сумі  6  600,00  грн.  на  КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»;

КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з  КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 110 000,00 грн.
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»;

КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20 000,00 грн.  на



КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)».

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

Селищний голова                                 О.В. Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття медичної субвенції 
державного бюджету



На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018
року  №  420-р,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету медичну субвенцію з державного
бюджету в сумі 275 800 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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради



від 26.04.2018 року «Про внесення 
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

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», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Прийняту  субвенцію  з  державного  бюджету  на  формування
інфраструктури об’єднаної територіальної громади у 2018 році в сумі 1 254,2
тис.грн. передати з загального фонду до спеціального.

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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.07.2018                                                                                    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  3710160
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),
селищах,  селах,  об’єднаних  територіальних  громадах»  з  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8 000,00 грн. на КЕКВ
2111 «Заробітна плата».

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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.07.2018                                                                                  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  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 12 000,00 грн. на КФК
0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 2 000,00 грн., КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» - 10 000,00 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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                        смт Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
на виконання депутатських повноважень
депутатів Сумської обласної ради



На підставі Рішення 20 сесії сьомого скликання Сумської обласної ради
від 06.07.2018 року «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради
від 20.12.2017 року «Про обласний бюджет Сумської області на 2018 рік»,
Бюджетного та Податкового кодексів України, інших нормативно-правових
документів,  відповідно  до  пункту  23  частини  1  статті  26  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти іншу субвенцію на виконання депутатських повноважень
депутатів Сумської обласної ради в сумі 48 000 грн., а саме:

на придбання мультимедійного обладнання (мультимедійної  дошки з
ліцензійним програмним забезпеченням та проектору короткофокусного) для
Чупахівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  –  38 000  грн.  (депутат
Науменко І.В.);

на  придбання  ноутбука  для  Лантратівського  сільського  будинку
культури Чупахівської селищної ради – 10 000 тис. грн. (депутат Науменко
І.В.).

2.  Внести  відповідні  зміни  до  Програми  соціально  економічного
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік.

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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 26.07.2018                                                                               смт Чупахівка

Про затвердження Статуту 
опорного  закладу загальної 
середньої освіти   - Чупахівська 
 загальноосвітня школа I-III 
 ступенів Чупахівської селищної
 ради   Охтирського району 
 Сумської області та 



 Положень про філію

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016
року  №79  «Про  внесення  змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів
України»,  Положення  про  освітній  округ,  затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  27  серпня  2010  року  №777  (в  редакції
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  20  січня  2016  року  №79),
Цивільного  кодексу  України,  Господарського  кодексу  України,  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських  формувань»,  враховуючи  рекомендації  постійної  комісії
селищної  ради з  питань молоді,  спорту,  охорони здоров’я,  освіти,  науки і
культури, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Статут  опорного   закладу   загальної  середньої  освіти–
Чупахівська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області (додаток 1) 

2.  Затвердити  Положення  про  Грінченківську  філію  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області (додаток 2);

3.  Затвердити  Положення  про  Лантратівську  філію  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області (додаток 3);

4. Доручити директору Чупахівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
Макаровій С.М. до 22 серпня 2018 року здійснити заходи щодо державної
реєстрації Статуту та Положень відповідно до норм чинного законодавства,
проведення державної реєстрації опорного закладу як юридичної особи.

5. 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  1 

СТАТУТ

ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЧУПАХІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ



ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Погоджено
Начальник відділу освіти 
Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
____________В.В. Полуйко

Місце знаходження: пров. Шкільний, 2
смт Чупахівка, Охтирський район,
Сумська область, Україна, 42722



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Опорний  заклад  загальної  середньої  освіти  Чупахівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  (далі  опорний  заклад).  Скорочена
назва  українською мовою:  Чупахівська  ЗОШ І-ІІІ  ступенів.  Знаходиться  у
власності Чупахівської селищної ради.

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

Охтирський район, смт. Чупахівка, пр. Шкільний, 2.
 Опорний заклад освіти Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

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

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

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

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

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

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

1.4.  Засновником  опорного  закладу  є  Чупахівська  селищна  рада.
Опорний  заклад  знаходиться  в  оперативному  управлінні  відділу  освіти,
молоді  і  спорту Чупахівської  селищної  ради,  який здійснює фінансування,
його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні
комунікації,  обладнання,  встановлює їх  статус  та  територію обов'язкового
обслуговування,  організовує  будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх
господарське обслуговування, харчування та підвезення дітей відповідно до
вимог чинного законодавства.



1.5. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  «Про
місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України,
наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням
про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів  України від  27 серпня 2010р.  № 778,  Положенням про освітній
округ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
2010р.  №777,  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  №79  від
20.01.2016,  №574  від  31.08.2016  (далі  –  Положення  про  освітній  округ),
рішеннями Чупахівської  селищної  ради та  відділу  освіти,  молоді  і  спорту
Чупахівської  селищної  ради,  цим  Статутом,  розробленим  відповідно  до
Цивільного  та  Господарського  кодексів  України  і  затвердженим
засновником.

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

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

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

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

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

 вільне володіння державною мовою;
 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної)

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

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

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

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне
та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість,
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,



приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми.

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

середньої  освіти  відповідно  до  Державного  стандарту  базової  і  повної
загальної середньої освіти;

- підготовка учнів до професійного самовизначення; 
- організація поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням

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

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

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

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

-  розвиток особистості  учня,  його здібностей  і  обдарувань,  наукового
світогляду;

- реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних
переконань;

-  виховання  свідомого  ставлення  до свого  здоров'я  та  здоров'я  інших
громадян  як  найвищої  соціальної  цінності;  формування  засад  здорового
способу  життя,  збереження  й  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров'я
учнів;

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

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

Враховуючи педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги, за погодженням
з директором опорного закладу, у філіях можуть створюватись з’єднані класи
(класи-комплекти)  початкової  школи  згідно  з  Положенням  про  з’єднаний
клас  (клас-комплект)  початкової  школи  у  філії  опорного  закладу,
затвердженого  наказом Міністерства  освіти і  науки України  05.08.2016 №
944, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за №
1187/29317.

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



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

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

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

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

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

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

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

При кількості учнів менше п'яти в одному класі навчання здійснюється
за  індивідуальною  формою  або  створюються  з’єднані  класи  (класи-
комплекти), якщо не має інших рішень засновника.

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

погодженням із засновником;
- запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за

згодою батьків та учнів;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в  установленому  порядку  розробляти  та  впроваджувати

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

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

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

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

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

юридичних і фізичних осіб;
- залишати  у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні

надходження у порядку визначеному законодавством України;
- висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет-сайті

та в соціальних мережах.



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

організацій  (вітчизняних  і  іноземних)  на  основі  угод  і  договорів  про
співпрацю;

- користуватись пільгами, що передбачені державою.
1.14. У опорному закладі створюються та функціонують різні методичні

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

1.15.  Медичне  обслуговування  здобувачів  освіти  здійснюється
медичною  сестрою  закладу,  персоналом  селищного  закладу  охорони
здоров’я, комунального закладу «Охтирська центральна районна лікарня».

Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за
станом здоров'я, фізичним розвитком, режимом та якістю харчування.

1.16.  Організація  гарячого  харчування  дітей  шкільного  віку
здійснюється відповідно до чинного законодавства.

1.17.  Режим  роботи  опорного  закладу  визначається  ним  на  основі
нормативно-правових  актів  та  за  погодженням  з  відповідним  органом
державної санітарно-епідеміологічної служби.

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

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 2.1.  Опорний  заклад  освіти  Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  планує  свою  роботу  самостійно  відповідно  до  перспективного,
річного планів, концепції розвитку закладу. У плані роботи відображаються
найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його
розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу,  схвалюється
педагогічною радою.

 2.2.  Основним  документом,  що  регулює  освітній  процес,  є  робочий
навчальний  план,  який  складається  на  основі  типових  навчальних  планів,
розроблених  та  затверджених  Міністерством  освіти  і  науки  України,  із
конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий  навчальний  план  погоджується  радою  закладу  освіти
затверджується відповідним органом управління освітою.

У вигляді додатків до нього додається:
- мережа класів;
- розклад уроків;
-  перелік  предметів  поглибленого  вивчення  та  профільних  класів

навчання,  факультативних  курсів  та  групових  занять,  гуртків,  спецкурсів;
курсів за вибором;

- режим роботи (щоденний, річний).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11.У школі для здобувачів освіти 1-9 класів за їх бажанням, бажанням
їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-



матеріальної  бази,  педагогічних кадрів,  обслуговуючого персоналу можуть
створюватися групи продовженого дня.

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

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

2.12.  Навчальні  заняття  організовуються  за  семестровою  системою:  І
семестр – з 1 вересня по 24 грудня, ІІ семестр – з 10 січня по 27 травня. 

Навчальні  заняття  розпочинаються  1  вересня  у  День  знань  і
закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.13.  Відволікання здобувачів  освіти за рахунок навчального часу для
виконання  й  здійснення  заходів,  не  пов'язаних  з  процесом  навчання,
забороняється  (крім  випадків,  передбачених  рішенням  Кабінету  Міністрів
України).

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

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

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

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

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

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

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

2.20.  У  першому  класі  протягом  усього  навчального  року  дається
словесна  характеристика  знань  здобувачів  освіти.  У  другому  класі  за
рішенням педагогічної ради оцінювання навчальних досягнень проводиться з
ІІ семестру, а в наступних класах вона обов'язково доповнюється в балах за
критеріями 12-бальної системи оцінювання знань. Результати семестрового,
річного,  підсумкового оцінювання доводяться  до відома здобувачів  освіти



класним керівником (головою атестаційної комісії). У документах про освіту
(свідоцтво,  атестат)  вносяться  оцінки  відповідно  до  загальноприйнятої
дванадцятибальної системи оцінювання знань.

2.21.  Порядок  переведення  й  випуск  здобувачів  освіти  із  школи
визначається  Інструкцією  про  переведення  та  випуск  учнів  навчальних
закладів  системи загальної  середньої  освіти усіх  типів  та  форм власності,
затвердженою наказом Міністерства освіти й науки України від 14.04.2008 р.
№ 319  та  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  06.05.2008р.  за
№383/15074.

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

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

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

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

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

- по закінченні початкової школи — табель успішності,
-  по  закінченні  основної  школи  —  свідоцтво  про  базову  загальну

середню освіту,
- по закінченні школи — атестат про повну загальну середню освіту.
 За успіхи в навчанні для здобувачів освіти встановлюється такі форми

морального  й  матеріального  заохочення:  грамоти,  цінні  подарунки,
преміальні виплати за рішенням педагогічної ради, ради школи.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

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

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

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

вільний  вибір  видів,  форм  і  темпу  здобуття  освіти,  закладів  освіти  і



запропонованих ними освітніх  програм,  навчальних дисциплін та  рівня  їх
складності, методів і засобів навчання;

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані:
- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального

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

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

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

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

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

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

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



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

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

3.10.  Педагогічні,  науково-педагогічні  та  наукові  працівники  мають
право на:

-  академічну  свободу,  включаючи  свободу  викладання,  свободу  від
втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний
вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;
-  розроблення  та  впровадження  авторських  навчальних  програм,

проектів,  освітніх  методик  і  технологій,  методів  і  засобів,  насамперед
методик компетентнісного навчання;

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

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

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

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

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

за межами закладу освіти;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10

років із зарахуванням до стажу роботи;
- забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для

індивідуального і кооперативного будівництва;
- забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у

порядку, передбаченому законодавством;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- подовжену оплачувану відпустку;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.
3.11. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та

педагогічну майстерність;



-  виконувати  освітню  програму  для  досягнення  здобувачами  освіти
передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я;

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

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

освітнього процесу;
-  настановленням  і  особистим  прикладом  утверджувати  повагу  до

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

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

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних
символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе  ставлення  до  історико-культурного  надбання  України  та
навколишнього природного середовища;

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

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

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

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

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

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

 3.15. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення
педагогічного  працівника  з  роботи  у  порядку,  встановленому
законодавством.
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 3.16.  Положення про атестацію педагогічних працівників  затверджує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

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

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

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

3.20.  Особи,  винні  в  порушенні  цієї  статті,  несуть  відповідальність
згідно з законом.

3.21. Батьки здобувачів освіти мають право:
-  захищати  відповідно  до  законодавства  права  та  законні  інтереси

здобувачів освіти;
-  звертатися  до  закладів  освіти,  органів  управління  освітою з  питань

освіти;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми

відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу
освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти
та  позапланові  педагогічні,  психологічні,  медичні,  соціологічні  заходи,
дослідження,  обстеження,  педагогічні  експерименти  та  надавати  згоду  на
участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини
та/або індивідуального навчального плану;

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

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

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

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

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

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

-  формувати  у  дитини  культуру  діалогу,  культуру  життя  у
взаєморозумінні,  мирі  та  злагоді  між  усіма  народами,  етнічними,
національними,  релігійними групами,  представниками  різних  політичних  і



релігійних  поглядів  та  культурних  традицій,  різного  соціального
походження, сімейного та майнового стану;

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

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

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

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

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

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

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

3.25. Представники громадськості мають право:
 - керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, 

секціями; 
 - сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню;
 - проводити консультації для педагогічних працівників;
 - брати участь в організації навчально-виховного процесу, педагогічної 

ради.
3.21. Представники громадськості зобов'язані:
-  дотримуватися статуту школи,  виконувати накази та  розпорядження

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

пропагувати  здоровий  спосіб  життя,  шкідливість  вживання  алкоголю,
тютюну тощо.

IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 4.1. Управління  Чупахівською  загальноосвітньою  школою  І-ІІІ
ступенів  та  її  філій  здійснюється  її  засновником  через  відділ  освіти
Чупахівської селищної ради. Безпосереднє керівництво здійснює директор,
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який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника
закладу або уповноваженого ним органу.

 4.2.  Керівник  комунального  закладу  загальної  середньої  освіти
призначається  на  посаду за  результатами конкурсного відбору строком на
шість років (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду
керівника закладу  загальної  середньої  освіти вперше)  на  підставі  рішення
конкурсної  комісії,  до  складу  якої  входять  представники  засновника
(засновників),  трудового колективу,  громадського об'єднання батьків учнів
(вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об'єднання
керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-
територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу
можуть залучатися представники громадських об'єднань та експерти у сфері
загальної середньої освіти.

 4.3.  Положення  про  конкурс  на  посаду  керівника  державного,
комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  розробляє  та  затверджує
засновник  на  підставі  типового  положення,  затвердженого  центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Одна  і  та  сама  особа  не  може бути  керівником відповідного  закладу
загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (до першого строку
включається  дворічний  строк  перебування  на  посаді  керівника  закладу
загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після закінчення другого
строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на
заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або
продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

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

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

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

збори  (конференція) її колективу, що скликається не менше одного разу на
рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу
обираються від таких трьох категорій:

- працівників школи — зборами трудового колективу; 
- учнів другого-третього ступеня — класними зборами; 
- батьків,  представників  громадськості  —  класними  батьківськими

зборами.  Кожна  категорія  обирає  однакову  кількість  делегатів.  Загальні
збори (конференція) правочинна, якщо в ній бере участь не менше половини
делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю
голосів присутніх делегатів.



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

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

господарської діяльності школи;
-  затверджує  основні  напрями  вдосконалення  освітнього  процесу,

розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи;
-  приймає  рішення  про  стимулювання  праці  керівників  та  інших

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

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

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

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

громадськістю, державними та приватними інституціями;
-  визначення  стратегічних  завдань,  пріоритетних  напрямів  розвитку

школи  та  сприяння  організаційно-педагогічному  забезпеченню  освітнього
процесу;

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

ними соціального досвіду;
-  підтримка  громадських  ініціатив  щодо  вдосконалення  навчання  та

виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної
роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти;
-  підтримка  громадських  ініціатив  щодо  створення  належних  умов  і

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

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

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

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

колективу, здобувачів освіти II-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості.
Представництво  в  раді  й  загальна  її  чисельність  визначається  загальними



зборами (конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи
члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами
(конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж
на третину.

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

суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень; 
- добровільності й рівноправності членства, гласності. 
 Рада  працює  за  планом,  що  затверджується  загальними  зборами

(конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше

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

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

засіданні не менше двох третин її членів.
У  разі  рівної  кількості  голосів  вирішальним  голосом  є  голос  голови

ради.
Рішення  ради,  що  не  суперечить  чинному  законодавству  та  Статуту

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

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

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

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

4.8.6. Рада школи:
- організовує виконання рішень конференції;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання,

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

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

доцільність в органах місцевого самоврядування;



- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до
нагородження випускників школи золотою медаллю " За високі досягнення у
навчанні" або срібною медаллю " За досягнення у навчанні" та похвальними
грамотами " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

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

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників

з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданні атестаційної комісії з метою обговорення питань

про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
-  виносить на розгляд педагогічної  ради пропозиції  щодо поліпшення

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти пропозиції щодо

морального  й  матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного
процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
-  сприяє  створенню  та  діяльності  центрів  дозвілля,  а  також  залучає

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

-  розподіляє  й контролює  кошти  фонду  загального  обов’язкового
навчання;

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

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-
економічних умовах;

-  розглядає  питання  здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти
учнями;

-  організовує  громадський  контроль  за  харчуванням  і  медичним
обслуговуванням учнів;

-  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань
роботи навчального закладу;

-  вносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення
учасників освітнього процесу;

-  може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків
роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою.
4.9. При  школі  за  рішенням  загальних  зборів  (конференції)  може

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

загальної  середньої  освіти для всіх громадян,  задоволення  освітніх потреб



особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й
виховання.

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

повної загальної середньої освіти; 
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами,

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

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

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних
працівників;

-  вироблення  рекомендацій  щодо  раціонального  використання  фонду
загальнообов'язкового навчання;

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

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

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

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

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

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

суспільства, держави;
 - дотримання вимог законодавства України; самоврядування;
колегіальності  ухвалення  рішень;  добровільності  й  рівноправності

членства; гласності.
 Робота  піклувальної  ради  планується  довільно.  Кількість  засідань

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

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

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

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



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

З  числа  членів  піклувальної  ради  також  обирається  заступник  та
секретар.

Голова піклувальної ради:
- скликає й координує роботу піклувальної ради;
- готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради; 
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
-  представляє  піклувальну  раду  в  установах,  підприємствах  та

організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження 

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

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

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

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

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

4.10. Директор школи:
-  здійснює  керівництво  педагогічним  колективом,  забезпечує

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

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

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

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

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

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи
педагогів;

-  забезпечує права здобувачів  освіти на захист їх  від будь-яких форм
фізичного або психічного насильства;

-  призначає  класних  керівників,  завідуючих  навчальними  кабінетами,
майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює харчування й медичне обслуговування здобувачів освіти;



-  здійснює  контроль  за  проходженням  працівниками  у  встановлені
терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

 -  розпоряджається  в  установленому  порядку  шкільним  майном  і
коштами;

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

-  за  погодженням  із  профспілковим  комітетом  затверджує  правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

-  створює  умови  для  творчого  зростання  педагогічних  працівників,
пошуку  та  застосування  ними  ефективних  форм  і  методів  навчання  та
виховання;

-  несе  відповідальність  за  свою діяльність  перед  здобувачами  освіти,
батьками,  педагогічними  працівниками  та  конференцією,  засновником,
місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

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

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

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

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

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

планування та режиму роботи;
- переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі

документів  про  відповідний  рівень  освіти,  нагородження  за  досягнення  у
навчанні;

-  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку  їхньої
творчої  ініціативи,  впровадження  у  освітній  процес  досягнень  науки  і
передового педагогічного досвіду;

-  морального  та  матеріального  заохочення  здобувачів  освіти  та
працівників школи.

4.12.2. Робота  педагогічної  ради  планується  в  довільній  формі
відповідно  до  потреб  школи.  Кількість  засідань  педагогічної  ради
визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени  педагогічної  ради  мають  право  виносити  на  її  розгляд  актуальні
питання освітнього процесу.

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

4.14.  Учнівські  збори  школи  —  колективний  орган  учнівського
самоврядування. Основною структурною ланкою школи є клас — колектив
учнів, що формується з метою виконання завдань шкільного підрозділу на



основі  їхніх  вікових  або  психофізичних  особливостей,  рівня  розвитку.
Учнівські збори школи (класу):

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

громадського самоврядування;
- обговорюють  питання  організації  навчання,  діяльності  учнівського

колективу.
 Батьківські  збори  школи-  колективний  орган  батьківського

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

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

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

пропозиції  щодо  організації  освітнього  процесу  в  класі  і  шкільному
підрозділі;

- запрошують  педагога-вихователя,  вчителів,  представників  державних
органів управління, адміністрацію школи для обговорення окремих питань,
що турбують батьків.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна  база  школи  включає  будівлі,  споруди,
землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні  засоби,  інші  матеріальні
цінності, вартість яких відображено в балансі школи.

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

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

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

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

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



VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська  діяльність  опорного  закладу  освіти  і  її
філій здійснюється за рахунок коштів районного бюджету через відділ освіти
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
(централізована бухгалтерія) на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису є:
 кошти  державного  бюджету,  що  надходять  у  розмірі,

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

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

в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 благодійні внески, гранти та дарунки юридичних і фізичних осіб.
6.3.  У  школі  може  створюватися  фонд  загального  обов'язкового

навчання,  який  формується  з  урахуванням  матеріально-побутових  потреб
учнів за рахунок коштів бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат
на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з власних
надходжень бюджетної установи.

Кошти  фонду  загального  обов'язкового  навчання  зберігаються  на
рахунку  відділу  освіти  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області  в  Управлінні  Державного  казначейства  й  витрачаються
відповідно  до  кошторису,  що  затверджується  начальником  відділу  освіти
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

6.4. Школа  має  право  на  придбання  та  оренду  необхідного
обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого
підприємства,  установи,  організації  або  фізичної  особи,  фінансувати  за
рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-
побутових умов колективу.

6.5. Порядок  діловодства  й  бухгалтерський  облік  у  школі
визначаються законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства
освіти й науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядкований  навчальний  заклад.  Бухгалтерський  облік  здійснюється
через  централізовану  бухгалтерію  згідно  з  наказом  по  відділу  освіти
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

6.6. Звітність  про  діяльність  школи  встановлюється  відповідно  до
чинного законодавства.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Опорний  заклад  освіти  за  наявності  належної  матеріальної,
соціально-культурної  та  фінансової  бази  має  право  налагоджувати  прямі
міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених угод, створювати спільні
навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади), а також
вступати до міжнародних організацій.



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

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ
 
8.1.  Державний  контроль  за  діяльністю школи  здійснюється  з  метою

забезпечення  реалізації  єдиної  державної  політики  в  сфері  загальної
середньої освіти.

 8.2.  Державний нагляд (контроль)  у сфері  загальної  середньої  освіти
здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту".

 8.3.  Інституційний  аудит  закладу  є  єдиним  плановим  заходом
державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  загальної  середньої  освіти,  що
проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із
забезпечення якості освіти.

Інституційний  аудит  включає  планову  перевірку  дотримання
ліцензійних умов.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  приймає  засновник.
Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація  проводиться  згідно  з  чинним  законодавством.  З  часу
призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  переходять  повноваження  щодо
управління школи.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно , виявляє його дебіторів
і  кредиторів  і  розраховується  з  ними,  складає  ліквідаційний  баланс  і
представляє його засновнику.

9.3 У випадках реорганізації права та зобов'язання школи переходять до
правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  або  визначених
навчальних закладів.

9.4.  У  випадку  ліквідації  школи  всі  активи  переходять  до  іншої
неприбуткової  організації  відповідного виду згідно з рішенням засновника
або зараховуються до доходу бюджету.

9.5. При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються
або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно
до законодавства про працю України.

9.6.  При  реорганізації  чи  ліквідації  школи  учням  повинна  бути
забезпечена можливість навчання відповідно до чинного законодавства.

Секретар селищної ради                                             М.М. Маслюк

Додаток  2 



П О Л О Ж Е Н Н Я
про Грінченківську філію Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

І. Загальні положення

1.1. Грінченківська  філія  (далі  філія)  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної   ради Охтирського  району  Сумської  області  (далі
опорна  школа)  -  це  заклад  освіти,  що  забезпечує  потреби  громадян  у
дошкільній,  початковій  та базовій  загальній середній освіті  на закріпленій
засновником території обслуговування. 

1.2. Адреса:  42725,  Сумська  область,  Охтирський  район,  село



Грінченкове, провулок Шкільний, 1.
1.3. Засновником філії є Чупахівська селищна  рада.
1.4  Головною  метою  філії  є  забезпечення  громадянам  здобуття

дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти.
1.5. Головними завданнями філії є:
-  концентрація  та  ефективне  використання  наявних  ресурсів,  їх

спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи
виховної роботи;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку,
учня,  формування  гармонійної  особистості,  збереження  та  зміцнення  її
фізичного і психічного здоров'я;

-  створення  умов  для  здобуття  дітьми  дошкільного  віку,  учнями
безперервної  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти в  обсязі  державних
стандартів  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти,  розвитку  їх  творчих
здібностей і нахилів;

-  формування  і  розвиток  творчої  особистості  з  усвідомленою
громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;
-  виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,  поваги  до  народних

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

-  виховання  в  учнів,  вихованців  поваги  до  Конституції  України,
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття
власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості  учня,  вихованця, його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я  інших
громадян  як  найвищої  соціальної  цінності,  формування  засад  здорового
способу  життя,  збереження  та  зміцнення  фізичного  і  психічного  здоров'я
учнів;

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і
суспільство.

1.7.  Філія  діє  на  підставі  установчих  документів  (Статуту  опорного
закладу, Положення про філію). 

1.8. Філія в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами
України  “Про  освіту”,  “Про  загальну  середню  освіту”,  «Про  дошкільну
освіту»,  Положенням  про  навчально-виховний  комплекс  «дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад», затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12  березня  2003р.  №306  зі
змінами,  іншими  законодавчими  актами,  постановами  Верховної  Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  МОН,  інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  рішеннями  засновника,
розпорядженнями Чупахівської  селищної ради та наказами відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської  селищної ради.



1.9.  Філія  несе  відповідальність  за  реалізацію  головних  завдань,
визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну  освіту»  та  Положенням  про  навчально-виховний  комплекс
«дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній  навчальний  заклад»,
«загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.
№306  зі  змінами;  дотримання  умов,  що  визначаються  за  результатами
атестації  та  акредитації;  безпечні  умови  освітньої  діяльності;  дотримання
державних стандартів освіти.

1.10.Філія в складі опорного закладу утворена з метою:
- створення єдиного освітнього простору;
-  забезпечення  рівного  доступу  осіб,  у  тому  числі  з  особливими

освітніми потребами, до якісної освіти;
-  створення  умов  для  здобуття  особами  дошкільної,  початкової  та

базової загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи,
незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів
округу.

1.11. Філія складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного. 
Дошкільний  підрозділ  забезпечує  належний  рівень  дошкільної  освіти

дітей  віком  від  двох   до  шести  (семи)  років  відповідно  до  вимог  Закону
України «Про  дошкільну  освіту», Базового компонента дошкільної освіти. 

Шкільний  підрозділ  забезпечує  відповідний  рівень  загальноосвітньої
підготовки  учнів  згідно  з  вимогами  Державного  стандарту  загальної
середньої освіти.

Мова навчання в закладі – українська.

II. Організація освітнього процесу

2.1. Освітній  процес у філії здійснюється відповідно до  плану роботи,
розробленого керівництвом опорного закладу.

2.2. Робочий  навчальний  план  шкільного  підрозділу  філії
розробляються  керівництвом  опорного  закладу  на  основі  Типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН
України,  з  урахуванням  особливостей  контингенту  учнів,  їх  потреб  у
здобутті  дошкільної,  початкової  та  базової  загальної  середньої  освіти,
наявного  освітнього  рівня  та  затверджуються  в  установленому порядку,  у
дошкільному підрозділі  здійснюється  за  програмою розвитку,  виховання  і
навчання дітей дошкільного віку, затвердженою профільним Міністерством.

2.3. Філія  працює  за  навчальними  програмами,  підручниками,
посібниками,  що  мають  відповідний  гриф  Міністерства  освіти  і  науки
України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання
відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах,
визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту» та цим Положенням.



2.5. Кількість  дошкільних  груп  у  філії  встановлюється  засновником
(власником)  на  підставі  нормативів  їх  наповнюваності,  затверджених
профільним  Міністерством  за  погодженням  з  Мінфіном,  відповідно  до
поданих  заяв  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  та  санітарно-гігієнічних
норм.

2.6. Мережа  класів  формується  в  установленому  порядку  на  підставі
нормативів  наповнюваності  відповідно  до  кількості  поданих  заяв  та
санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу. Індивідуальне
навчання  організовується  в  порядку,  визначеному  МОН  України.  За
погодженням з  директором  опорного  закладу  можуть  створюватися  класи-
комплекти. 

2.7. Прийом  учнів  до  філії  здійснюється,  як  правило,  відповідно  до
території обслуговування.

2.8. Прийом дітей до дошкільного підрозділу філії здійснюється за наказом
директора опорної школи на без конкурсній основі, як правило, відповідно до
території обслуговування згідно чинного законодавства. Порядок прийому та
відрахування  дітей  дошкільного  віку,  умови  збереження  за  дитиною
дошкільного  віку  місця  у  філії  визначаються  Положеннями  про
загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

Зарахування  учнів  до  філії  здійснюється,  як  правило,  до  початку
навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на
підставі  заяви  батьків,  або  осіб,  які  їх  замінюють,  а  також свідоцтва  про
народження (копії),  медичної  довідки встановленого зразка, документа про
наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6
років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання
до іншого навчального закладу. 

2.9. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами
Міністерства освіти і науки України.

2.10.  Поділ  класів  на  групи  на  уроках  з  окремих  предметів  у  філії
здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими
Міністерством  освіти  і  науки  України  погодженими  з  Міністерством
фінансів України.

2.11. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором
опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів
можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування
дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ
на семестри) та режим роботи філії  встановлюються директором опорного
закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад  уроків  філії  складається  відповідно  до  навчального  плану  з
дотриманням  педагогічних,  санітарно-гігієнічних  та  режимних  вимог  і
затверджується директором опорного закладу.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.14.  Зміст,  обсяг  і  характер домашніх завдань визначаються вчителем
відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням



індивідуальних особливостей учнів.
2.15.  Облік  навчальних  досягнень  учнів  (вихованців)  протягом

навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення
яких  затверджуються  МОН.  Результати  навчальної  діяльності  за  рік
заносяться до особових справ учнів. 

2.16. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і
навичок  учнів.  За  рішенням  педагогічної  ради  навчального  закладу  може
надаватися  словесна  характеристика  знань,  умінь  і  навичок  учнів  другого
класу. 

У наступних  класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.17.  Навчання  у  випускних  4,  9  класах  завершується  державною
підсумковою  атестацією.  За  результатами  навчання  учням  (випускникам)
видається  відповідні  документи:  табель  успішності,  свідоцтво  про  базову
загальну середню освіту.

Свідоцтво  про  базову  загальну  середню освіту  випускникам основної
школи видається опорною школою.

2.18.  Результати  семестрового,  річного  підсумкового  оцінювання
доводяться до відома учнів  класним керівником.

2.19. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних
причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку,
що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством
охорони здоров’я України.

2.20. За  відмінні  успіхи  в  навчанні  учні  2-8  класів  можуть
нагороджуватися Похвальним листом. 

2.21. Під  час  літніх  канікул у  філії  може створюватись  пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора
опорного закладу.

 Учасники навчально-виховного процесу:

      1.  Учасниками  навчально-виховного  процесу  в  філії  є  вихованці
дошкільного віку, учні, педагогічні  працівники, психолог, бібліотекар, інші
спеціалісти, батьки, представники громадськості.
      2.  Статус  учасників  освітнього  процесу,  їхні  права  і  обов'язки
визначаються  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню
освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  іншими  актами  законодавства  України,
правилами  внутрішнього  розпорядку,  Статутом  опорного  закладу  та  цим
Положенням.

3. Діти дошкільного віку мають право на:
-  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;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;



- здоровий спосіб життя.
4. Учні філії мають право на:
- доступність і безоплатність освіти;
-  вибір  форми  навчання,  предметів  варіативної  частини  навчального

плану, позакласних занять, гуртків;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
-користуватися  навчальною,  матеріально-технічною,  культурно-

спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії та опорного закладу;
- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах,

виставках, конкурсах тощо;
- участь в органах громадського самоврядування;
- вільне вираження поглядів, переконань;
-  участь  у  добровільних  самодіяльних  об'єднаннях,  творчих  студіях,

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
-  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного

насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,
принижують честь і гідність.

5. Учні зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не

меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової освіти; 
- підвищувати загальний культурний рівень;
-  дотримуватись  вимог  Положення  про  філію,  правил  внутрішнього

розпорядку та Статуту опорного закладу;
-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати

честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно

до цього Положення, Статуту опорної школи та правил внутрішнього розпорядку
закладу;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна
інших учасників освітнього процесу;

- не палити, не вживати алкоголю та наркотичних засобів;
- дотримуватись правил особистої гігієни;
-  брати  посильну  участь  у  різних  видах  трудової  діяльності,  що  не

заборонені чинним законодавством.
6. Педагогічними  працівниками  можуть  бути  особи  з  високими

моральними якостями,  які  мають відповідну педагогічну освіту,  належний
рівень  професійної  підготовки,  здійснюють  педагогічну  діяльність,
забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан  здоров'я  яких  дозволяє  виконувати  покладені  на  них  професійні
обов'язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників
здійснюється директором опорного закладу.

7. Педагогічні працівники мають право на: 
- захист професійної честі та гідності;
-  самостійний  вибір  форм,  методів,  засобів  навчальної  роботи,  не

шкідливих для здоров'я учнів;



- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-
виховного процесу;

- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного
закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  заходах  пов'язаних  з
організацією навчально-виховної роботи;

- підвищення кваліфікації і перепідготовку, позачергову атестацію;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, 

експериментальної, пошукової роботи;
-  вносити  пропозиції  керівництву  опорного  закладу  й  відділу  освіти,

молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо  поліпшення навчально-
виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
8.  Відволікання  педагогічних  працівників  від  виконання  професійних

обов'язків  не  допускається  за  винятком  випадків,  передбачених
законодавством України.

9. Педагогічні працівники зобов'язані:
-  забезпечувати  належний  рівень  викладання  навчальних  дисциплін

відповідно  до  навчальних  програм,  дотримуючись  вимог  Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти;

-  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та  здібностей  дітей,  а  також
збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної
символіки, принципи загальнолюдської моралі;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Статуту
опорного закладу та цього Положення;

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;
-  виховувати  в  учнів  повагу  до  батьків,  жінки,  старших  за  віком,

народних  традицій  та  звичаїв,  духовних  та  культурних  надбань  народу
України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,  національними,  релігійними
групами;

-  захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  або  психічного
насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим
шкідливим звичкам;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
-  постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну

майстерність, загальну і політичну культуру;
-  виконувати  накази  директора  опорного  закладу,  завідувача  філії,

органів управління освітою.
10. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі

законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

11.  Обсяг  педагогічного  навантаження  може  бути  менше  тарифної



ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
12.  Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом  навчального

року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або
за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства
про працю.

13. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України.

14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього  розпорядку  опорного  закладу,  це  Положення,  не  виконують
посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній
посаді,  звільняються  з  роботи  директором  опорного  закладу  згідно  з
законодавством.

15.  Права  і  обов'язки  допоміжного  персоналу  регулюються  трудовим
законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного
закладу, цим Положенням.

16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраним до  органів самоврядування;
-  звертатися  до  органів  управління  освітою,  директора  опорного

закладу,  завідувача  філії  і  органів  громадського  самоврядування  з  питань
навчання, виховання дітей;

-  брати  участь  у  заходах,  спрямованих  на  поліпшення  освітнього
процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

-  на  захист  законних інтересів  своїх  дітей  в  органах  самоврядування
опорного закладу та у відповідних державних органах.

17. Батьки  та  особи,  які  їх  замінюють,  несуть  відповідальність  за
здобуття  дітьми  початкової  та  базової  загальної  середньої  освіти  і
зобов'язані:

-  забезпечувати  умови  для  здобуття  дитиною  початкової  та  базової
загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

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

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов;
повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
18. У  разі  невиконання  батьками  та  особами,  які  їх  замінюють,

обов'язків,  передбачених  законодавством,  опорний  заклад  за  клопотанням
завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у
тому числі позбавлення їх батьківських прав.

19. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в

навчальному закладі;
-    керувати  учнівськими  об'єднаннями  за  інтересами  і  гуртками,

секціями;
-  сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому

забезпеченню навчального закладу;



- проводити консультації для педагогічних працівників.
20. Представники громадськості зобов'язані:
-  дотримуватися  Статуту  опорного  закладу,  Положення  про  філію,

захищати  учнів  від  всіляких  форм  фізичного  та  психічного  насильства,
пропагувати здоровий спосіб життя. 

IІІ. Управління філією

3.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та
його заступник відповідно до законодавства,  Статуту опорного закладу та
Положення про філію. Завідувачем філією може бути громадянин України,
який  має  вищу педагогічну  освіту  на  рівні  спеціаліста  або  магістра,  стаж
педагогічної роботи не менше як 3 роки.

3.2.  Завідувач  філії  та  його  заступник  призначається  та  звільняється  з
посади  відділом  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради за
поданням директора опорного закладу згідно із законодавством.

3.3. Завідувач філії:
- здійснює  керівництво  педагогічним  колективом,  створює  необхідні

умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 
- організовує освітній процес; 
- забезпечує  контроль  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм,

якістю знань, умінь та навичок учнів; 
- відповідає  за  реалізацію  Державного  стандарту  загальної  середньої

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
- створює  необхідні  умови  для  участі  учнів  у  позакласній  та

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм, техніки безпеки; 
- розпоряджається в установленому порядку та в межах наданих йому

повноважень шкільним майном; 
- підтримує  ініціативи  щодо  вдосконалення  системи  навчання  та

виховання,  заохочення творчих пошуків,  дослідно-експериментальної
роботи педагогів; дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів
творчих  спілок,  працівників  підприємств,  установ,  організацій  у
освітньому  процесі,  керівництві  учнівськими  об'єднаннями  за
інтересами; 

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства; 

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює

їх виконання; 
- щороку  звітує  про  свою роботу  на  загальних  зборах  (конференціях)

колективу навчального закладу. 
3.4. Завідуючий філією є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління філією. 



3.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб філії. 
Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не 
може бути менше чотирьох на рік. 

3.6. Педагогічна рада розглядає питання: 
- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

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

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

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та 
працівників закладу; 

-  притягнення  до дисциплінарної  відповідальності  учнів  за  невиконання
ними своїх обов'язків.

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база

4.1.  Матеріально-технічна база філії  включає будівлі,  споруди, землю,
обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена
в балансі опорного закладу.

4.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.
        4.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з
Чупахівською селищною радою.
        4.4.  Філія  не  може передати  в  оренду  нерухоме майно без  згоди
засновника.
        4.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог
та норм з їх охорони.

4.6. Для  забезпечення  освітнього  процесу  база  філії  складається  із
навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивної зали, бібліотеки, їдальні
тощо.

4.7. Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий
майданчики, тощо.

4.8.  Філія  має  штатний  розпис,  що  розробляється  і  затверджується
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  на  підставі  Типових  штатних
нормативів  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  що  затверджені  МОН
України.
       4.9.Фінансування філії здійснюється відділом освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради відповідно до законодавства.  Порядок ведення
бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

4.10. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором
опорного закладу на основі кошторису опорного закладу.

V. Контроль за діяльністю філії

5.1.Державний  контроль  за  діяльністю  філії  здійснюється  з  метою



забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової освіти.
5.2.  Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки

України,  департамент  освіти  і  науки  облдержадміністрації,  Чупахівська
селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та
адміністрація опорного закладу.

5.3.  Основною  формою  контролю  за  діяльністю  філії  є  аудит,  який
проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому
Міністерством освіти і науки України.

5.4.  У  період  між  аудитом  проводяться  перевірки  філії  з  питань
пов'язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються
залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази
на рік. Перевірки з питань не пов'язаних з  освітньою діяльністю проводяться
відповідно до чинного законодавства.

VI.Реорганізація або ліквідація філії

6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Чупахівська
селищна рада відповідно до вимог законодавства.

Секретар селищної ради                           М.М.Маслюк

                          

Додаток  3 



П О Л О Ж Е Н Н Я
про Лантратівську філію Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області

І. Загальні положення

1.1. Лантратівська  філія  (далі  філія)  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної   ради Охтирського  району  Сумської  області  (далі
опорна  школа)  -  це  заклад  освіти,  що  забезпечує  потреби  громадян  у
дошкільній,  початковій  та базовій  загальній середній освіті  на закріпленій
засновником території обслуговування. 

1.2.Адреса: 42732, Сумська область, Охтирський район, село Лантратівка,
провулок Шкільний, 3.

1.4. Засновником філії є Чупахівська селищна  рада.
1.4  Головною  метою  філії  є  забезпечення  громадянам  здобуття

дошкільної, початкової та базової загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями філії є:
-  концентрація  та  ефективне  використання  наявних  ресурсів,  їх

спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи
виховної роботи;



- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку,
учня,  формування  гармонійної  особистості,  збереження  та  зміцнення  її
фізичного і психічного здоров'я;

-  створення  умов  для  здобуття  дітьми  дошкільного  віку,  учнями
безперервної  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти в  обсязі  державних
стандартів  дошкільної  та  загальної  середньої  освіти,  розвитку  їх  творчих
здібностей і нахилів;

-  формування  і  розвиток  творчої  особистості  з  усвідомленою
громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- виховання громадянина України;
-  виховання  шанобливого  ставлення  до  родини,  поваги  до  народних

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

-  виховання  в  учнів,  вихованців  поваги  до  Конституції  України,
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття
власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості  учня,  вихованця, його здібностей і обдарувань,
наукового світогляду;

-  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я  та  здоров'я  інших
громадян  як  найвищої  соціальної  цінності,  формування  засад  здорового
способу  життя,  збереження  та  зміцнення  фізичного  і  психічного  здоров'я
учнів;

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і
суспільство.

1.7.  Філія  діє  на  підставі  установчих  документів  (Статуту  опорного
закладу, Положення про філію). 

1.8. Філія в своїй діяльності керується  Конституцією України, законами
України  “Про  освіту”,  “Про  загальну  середню  освіту”,  «Про  дошкільну
освіту»,  Положенням  про  навчально-виховний  комплекс  «дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад», затвердженим
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  12  березня  2003р.  №306  зі
змінами,  іншими  законодавчими  актами,  постановами  Верховної  Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  МОН,  інших
центральних  органів  виконавчої  влади,  рішеннями  засновника,
розпорядженнями Чупахівської  селищної ради та наказами відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської  селищної ради.

1.9.  Філія  несе  відповідальність  за  реалізацію  головних  завдань,
визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
дошкільну  освіту»  та  Положенням  про  навчально-виховний  комплекс
«дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній  навчальний  заклад»,
«загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.
№306  зі  змінами;  дотримання  умов,  що  визначаються  за  результатами
атестації  та  акредитації;  безпечні  умови  освітньої  діяльності;  дотримання



державних стандартів освіти.
1.10.Філія в складі опорного закладу утворена з метою:
- створення єдиного освітнього простору;
-  забезпечення  рівного  доступу  осіб,  у  тому  числі  з  особливими

освітніми потребами, до якісної освіти;
-  створення  умов  для  здобуття  особами  дошкільної,  початкової  та

базової загальної середньої освіти, забезпечення всебічного розвитку особи,
незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів
округу.

1.11. Філія складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного. 
Дошкільний  підрозділ  забезпечує  належний  рівень  дошкільної  освіти

дітей  віком  від  двох   до  шести  (семи)  років  відповідно  до  вимог  Закону
України «Про  дошкільну  освіту», Базового компонента дошкільної освіти. 

Шкільний  підрозділ  забезпечує  відповідний  рівень  загальноосвітньої
підготовки  учнів  згідно  з  вимогами  Державного  стандарту  загальної
середньої освіти.

Мова навчання в закладі – українська.

II. Організація освітнього процесу

2.1. Освітній  процес у філії здійснюється відповідно до  плану роботи,
розробленого керівництвом опорного закладу.

2.2. Робочий  навчальний  план  шкільного  підрозділу  філії
розробляються  керівництвом  опорного  закладу  на  основі  Типових
навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН
України,  з  урахуванням  особливостей  контингенту  учнів,  їх  потреб  у
здобутті  дошкільної,  початкової  та  базової  загальної  середньої  освіти,
наявного  освітнього  рівня  та  затверджуються  в  установленому порядку,  у
дошкільному підрозділі  здійснюється  за  програмою розвитку,  виховання  і
навчання дітей дошкільного віку, затвердженою профільним Міністерством.

2.3. Філія  працює  за  навчальними  програмами,  підручниками,
посібниками,  що  мають  відповідний  гриф  Міністерства  освіти  і  науки
України й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання
відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.8. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах,
визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту» та цим Положенням.

2.9. Кількість  дошкільних  груп  у  філії  встановлюється  засновником
(власником)  на  підставі  нормативів  їх  наповнюваності,  затверджених
профільним  Міністерством  за  погодженням  з  Мінфіном,  відповідно  до
поданих  заяв  батьків  або  осіб,  які  їх  замінюють,  та  санітарно-гігієнічних
норм.

2.10. Мережа  класів  формується  в  установленому  порядку  на  підставі
нормативів  наповнюваності  відповідно  до  кількості  поданих  заяв  та
санітарно-гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу. Індивідуальне



навчання  організовується  в  порядку,  визначеному  МОН  України.  За
погодженням з  директором  опорного  закладу  можуть  створюватися  класи-
комплекти. 

2.11. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до
території обслуговування.

2.8. Прийом дітей до дошкільного підрозділу філії здійснюється за наказом
директора опорної школи на без конкурсній основі, як правило, відповідно до
території обслуговування згідно чинного законодавства. Порядок прийому та
відрахування  дітей  дошкільного  віку,  умови  збереження  за  дитиною
дошкільного  віку  місця  у  філії  визначаються  Положеннями  про
загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.

Зарахування  учнів  до  філії  здійснюється,  як  правило,  до  початку
навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на
підставі  заяви  батьків,  або  осіб,  які  їх  замінюють,  а  також свідоцтва  про
народження (копії),  медичної  довідки встановленого зразка, документа про
наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6
років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання
до іншого навчального закладу. 

2.9. Переведення і випуск учнів визначається нормативними документами
Міністерства освіти і науки України.

2.10.  Поділ  класів  на  групи  на  уроках  з  окремих  предметів  у  філії
здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими
Міністерством  освіти  і  науки  України  погодженими  з  Міністерством
фінансів України.

2.11. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором
опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів
можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування
дітей здійснюється наказом директора опорного закладу.

2.12.Структура навчального року (тривалість навчальних занять,  поділ
на семестри) та режим роботи філії  встановлюються директором опорного
закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад  уроків  філії  складається  відповідно  до  навчального  плану  з
дотриманням  педагогічних,  санітарно-гігієнічних  та  режимних  вимог  і
затверджується директором опорного закладу.

2.13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності
забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.14.  Зміст,  обсяг  і  характер домашніх завдань визначаються вчителем
відповідно  до  педагогічних  і  санітарно-гігієнічних  вимог  з  урахуванням
індивідуальних особливостей учнів.

2.15.  Облік  навчальних  досягнень  учнів  (вихованців)  протягом
навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення
яких  затверджуються  МОН.  Результати  навчальної  діяльності  за  рік
заносяться до особових справ учнів. 

2.16. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і
навичок  учнів.  За  рішенням  педагогічної  ради  навчального  закладу  може



надаватися  словесна  характеристика  знань,  умінь  і  навичок  учнів  другого
класу. 

У наступних  класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

2.17.  Навчання  у  випускних  4,  9  класах  завершується  державною
підсумковою  атестацією.  За  результатами  навчання  учням  (випускникам)
видається  відповідні  документи:  табель  успішності,  свідоцтво  про  базову
загальну середню освіту.

Свідоцтво  про  базову  загальну  середню освіту  випускникам основної
школи видається опорною школою.

2.18.  Результати  семестрового,  річного  підсумкового  оцінювання
доводяться до відома учнів  класним керівником.

2.19. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних
причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку,
що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством
охорони здоров’я України.

2.20. За  відмінні  успіхи  в  навчанні  учні  2-8  класів  можуть
нагороджуватися Похвальним листом. 

2.21. Під  час  літніх  канікул у  філії  може створюватись  пришкільний
табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора
опорного закладу.

 Учасники навчально-виховного процесу:

      1.  Учасниками  навчально-виховного  процесу  в  філії  є  вихованці
дошкільного віку, учні, педагогічні  працівники, психолог, бібліотекар, інші
спеціалісти, батьки, представники громадськості.
      2.  Статус  учасників  освітнього  процесу,  їхні  права  і  обов'язки
визначаються  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню
освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  іншими  актами  законодавства  України,
правилами  внутрішнього  розпорядку,  Статутом  опорного  закладу  та  цим
Положенням.

3. Діти дошкільного віку мають право на:
-  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;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
5. Учні філії мають право на:
- доступність і безоплатність освіти;
-  вибір  форми  навчання,  предметів  варіативної  частини  навчального

плану, позакласних занять, гуртків;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
-користуватися  навчальною,  матеріально-технічною,  культурно-



спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії та опорного закладу;
- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах,

виставках, конкурсах тощо;
- участь в органах громадського самоврядування;
- вільне вираження поглядів, переконань;
-  участь  у  добровільних  самодіяльних  об'єднаннях,  творчих  студіях,

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
-  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного

насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права,
принижують честь і гідність.

5. Учні зобов'язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не

меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової освіти; 
- підвищувати загальний культурний рівень;
-  дотримуватись  вимог  Положення  про  філію,  правил  внутрішнього

розпорядку та Статуту опорного закладу;
-  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати

честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно

до цього Положення, Статуту опорної школи та правил внутрішнього розпорядку
закладу;

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна
інших учасників освітнього процесу;

- не палити, не вживати алкоголю та наркотичних засобів;
- дотримуватись правил особистої гігієни;
-  брати  посильну  участь  у  різних  видах  трудової  діяльності,  що  не

заборонені чинним законодавством.
6. Педагогічними  працівниками  можуть  бути  особи  з  високими

моральними якостями,  які  мають відповідну педагогічну освіту,  належний
рівень  професійної  підготовки,  здійснюють  педагогічну  діяльність,
забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
стан  здоров'я  яких  дозволяє  виконувати  покладені  на  них  професійні
обов'язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників
здійснюється директором опорного закладу.

7. Педагогічні працівники мають право на: 
- захист професійної честі та гідності;
-  самостійний  вибір  форм,  методів,  засобів  навчальної  роботи,  не

шкідливих для здоров'я учнів;
- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-

виховного процесу;
- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного

закладу  та  інших  органів  самоврядування  закладу,  заходах  пов'язаних  з
організацією навчально-виховної роботи;

- підвищення кваліфікації і перепідготовку, позачергову атестацію;
-  проведення  в  установленому  порядку  науково-дослідної,



експериментальної, пошукової роботи;
-  вносити  пропозиції  керівництву  опорного  закладу  й  відділу  освіти,

молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо  поліпшення навчально-
виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
8.  Відволікання  педагогічних  працівників  від  виконання  професійних

обов'язків  не  допускається  за  винятком  випадків,  передбачених
законодавством України.

9. Педагогічні працівники зобов'язані:
-  забезпечувати  належний  рівень  викладання  навчальних  дисциплін

відповідно  до  навчальних  програм,  дотримуючись  вимог  Державного
стандарту початкової та базової загальної середньої освіти;

-  сприяти  розвитку  інтересів,  нахилів  та  здібностей  дітей,  а  також
збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної
символіки, принципи загальнолюдської моралі;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися Статуту
опорного закладу та цього Положення;

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу;
-  виховувати  в  учнів  повагу  до  батьків,  жінки,  старших  за  віком,

народних  традицій  та  звичаїв,  духовних  та  культурних  надбань  народу
України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,  національними,  релігійними
групами;

-  захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  або  психічного
насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим
шкідливим звичкам;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
-  постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну

майстерність, загальну і політичну культуру;
-  виконувати  накази  директора  опорного  закладу,  завідувача  філії,

органів управління освітою.
10. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі

законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

11.  Обсяг  педагогічного  навантаження  може  бути  менше  тарифної
ставки лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

12.  Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом  навчального
року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або
за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства
про працю.

13. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників України.



14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього  розпорядку  опорного  закладу,  це  Положення,  не  виконують
посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній
посаді,  звільняються  з  роботи  директором  опорного  закладу  згідно  з
законодавством.

15.  Права  і  обов'язки  допоміжного  персоналу  регулюються  трудовим
законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного
закладу, цим Положенням.

16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати і бути обраним до  органів самоврядування;
-  звертатися  до  органів  управління  освітою,  директора  опорного

закладу,  завідувача  філії  і  органів  громадського  самоврядування  з  питань
навчання, виховання дітей;

-  брати  участь  у  заходах,  спрямованих  на  поліпшення  освітнього
процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

-  на  захист  законних інтересів  своїх  дітей  в  органах  самоврядування
опорного закладу та у відповідних державних органах.

17. Батьки  та  особи,  які  їх  замінюють,  несуть  відповідальність  за
здобуття  дітьми  початкової  та  базової  загальної  середньої  освіти  і
зобов'язані:

-  забезпечувати  умови  для  здобуття  дитиною  початкової  та  базової
загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

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

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,
милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідних мов;
повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
18. У  разі  невиконання  батьками  та  особами,  які  їх  замінюють,

обов'язків,  передбачених  законодавством,  опорний  заклад  за  клопотанням
завідувача філії може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у
тому числі позбавлення їх батьківських прав.

19. Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в

навчальному закладі;
-    керувати  учнівськими  об'єднаннями  за  інтересами  і  гуртками,

секціями;
-  сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому

забезпеченню навчального закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників.
20. Представники громадськості зобов'язані:
-  дотримуватися  Статуту  опорного  закладу,  Положення  про  філію,

захищати  учнів  від  всіляких  форм  фізичного  та  психічного  насильства,
пропагувати здоровий спосіб життя. 

IІІ. Управління філією



3.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та
його заступник відповідно до законодавства,  Статуту опорного закладу та
Положення про філію. Завідувачем філією може бути громадянин України,
який  має  вищу педагогічну  освіту  на  рівні  спеціаліста  або  магістра,  стаж
педагогічної роботи не менше як 3 роки.

3.2.  Завідувач  філії  та  його  заступник  призначається  та  звільняється  з
посади  відділом  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради за
поданням директора опорного закладу згідно із законодавством.

3.3. Завідувач філії:
- здійснює  керівництво  педагогічним  колективом,  створює  необхідні

умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 
- організовує освітній процес; 
- забезпечує  контроль  за  виконанням  навчальних  планів  і  програм,

якістю знань, умінь та навичок учнів; 
- відповідає  за  реалізацію  Державного  стандарту  загальної  середньої

освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 
- створює  необхідні  умови  для  участі  учнів  у  позакласній  та

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних

та протипожежних норм, техніки безпеки; 
- розпоряджається в установленому порядку та в межах наданих йому

повноважень шкільним майном; 
- підтримує  ініціативи  щодо  вдосконалення  системи  навчання  та

виховання,  заохочення творчих пошуків,  дослідно-експериментальної
роботи педагогів; дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів
творчих  спілок,  працівників  підприємств,  установ,  організацій  у
освітньому  процесі,  керівництві  учнівськими  об'єднаннями  за
інтересами; 

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства; 

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює

їх виконання; 
- щороку  звітує  про  свою роботу  на  загальних  зборах  (конференціях)

колективу навчального закладу. 
3.4. Завідуючий філією є головою педагогічної ради - постійно діючого

колегіального органу управління філією. 
3.5.  Робота педагогічної  ради проводиться відповідно до потреб філії.

Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначається  їх  доцільністю,  але  не
може бути менше чотирьох на рік. 

3.6. Педагогічна рада розглядає питання: 
- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 
- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 



-  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників,  розвитку  їхньої
творчої  ініціативи,  впровадження  у  освітній  процес  досягнень  науки  і
передового педагогічного досвіду; 

-  морального  та  матеріального  заохочення  учнів  (вихованців)  та
працівників закладу; 

-  притягнення  до дисциплінарної  відповідальності  учнів  за  невиконання
ними своїх обов'язків.

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база

4.1.  Матеріально-технічна база філії  включає будівлі,  споруди, землю,
обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена
в балансі опорного закладу.

4.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління.
        4.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з
Чупахівською селищною радою.
        4.4.  Філія  не  може передати  в  оренду  нерухоме майно без  згоди
засновника.
        4.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею,
іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог
та норм з їх охорони.

4.6. Для  забезпечення  освітнього  процесу  база  філії  складається  із
навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивної зали, бібліотеки, їдальні
тощо.

4.7. Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий
майданчики, тощо.

4.8.  Філія  має  штатний  розпис,  що  розробляється  і  затверджується
відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  на  підставі  Типових  штатних
нормативів  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  що  затверджені  МОН
України.
       4.9.Фінансування філії здійснюється відділом освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради відповідно до законодавства.  Порядок ведення
бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

4.10. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором
опорного закладу на основі кошторису опорного закладу.

V. Контроль за діяльністю філії

5.1.Державний  контроль  за  діяльністю  філії  здійснюється  з  метою
забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері початкової освіти.

5.2.  Державний  контроль  здійснюють  Міністерство  освіти  і  науки
України,  департамент  освіти  і  науки  облдержадміністрації,  Чупахівська
селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та
адміністрація опорного закладу.

5.3.  Основною  формою  контролю  за  діяльністю  філії  є  аудит,  який
проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому



Міністерством освіти і науки України.
5.4.  У  період  між  аудитом  проводяться  перевірки  філії  з  питань

пов'язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються
залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один - два рази
на рік. Перевірки з питань не пов'язаних з  освітньою діяльністю проводяться
відповідно до чинного законодавства.

VI.Реорганізація або ліквідація філії

6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Чупахівська
селищна рада відповідно до вимог законодавства.

Секретар селищної ради                           М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                        смт  Чупахівка

Про затвердження проекту «Підвищення
якості надання послуг жителям 
Чупахівської ОТГ шляхом покращення
матеріально-технічної бази комунального
підприємства «Добробут» (придбання двох 
тракторів, причепа, двох відвалів для чищення



снігу, косарки ротаційної, подрібнювача гілок,
бензопили та мотокоси)

            Керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та на підставі рішення Комісії з розгляду поданих виконавчими комітетами
міських,  селищних  ,  сільських  рад  об’єднаних  територіальних  громад
переліків  проектів  із  проектними  заявками  на  проекти,  які  можуть
реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
від 15 червня 2018 року селищна рада вирішила ВИРІШИЛА :

1. Затвердити проект «Підвищення якості надання послуг жителям 
Чупахівської  ОТГ  шляхом  покращення  матеріально-технічної  бази

комунального підприємства «Добробут» (придбання двох тракторів, причепа,
двох відвалів для чищення снігу, косарки ротаційної, подрібнювача гілок,

бензопили та мотокоси) (додається).
2. Спрямувати виділені кошти субвенції у сумі 1254,2 тис. грн. на статті

видатків, передбачені проектом згідно чинного законодавства.
3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну

комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку.

Селищний голова                                          О.В.Кужель

 
Додаток

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА  НА ПРОЕКТ
«ПІДВИШЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ЖИТЕЛЯМ ЧУПАХІВСЬКОЇ ОТГ ШЛЯХОМ



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ДОБРОБУТ»
  (придбання двох тракторів, причепа, двох

відвалів для чищення снігу, косарки ротаційної,
подрібнювача гілок, бензопили та мотокоси)

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження тарифів 
на послуги КП «Добробут» 
на території Чупахівської
селищної ради



 Розглянувши звернення КП «Добробут» Чупахівської селищної ради,
щодо  затвердження  тарифів  на  послуги  КП  «Добробут»  на  території
Чупахівської  селищної  ради,  керуючись  статтею  30  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :

 1.  Затвердити  тарифи  на  послуги  КП  «Добробут»  Чупахівської
селищної ради (додається). 
 2.   Секретарю селищної  ради оприлюднити дане рішення в  засобах
масової інформації.

3.  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

Заготівля      дров  

Склад роботи: Підготовка місця роботи. Обрізування гілок з спусканням
на землю. Поярусне спилювання стовбура дерева. Розпилювання колод на
дрова.  Укладання  деревини  в  щабель  та  гілок  у  купи.  Прибирання
робочого місця.

М'яколиста      порода     (до   50   см.     в об'ємі)  

Норма часу: 6,79 люд.-годин за 1 м3 деревини
1) Оклад: 4500:166,1 = 27,09 за годину х 6,79 = 183,96 за 1м3

2)Нарахування - 22%: 40,47 грн.
3)ПММ: 24,51 х 2,33 = 57,11 грн.



Норма машино-годин - 2,33 на 1м3 деревини Бензин
0,725 л/год х 29 грн = 21,03 грн. 
Масло 0,03 л. х 0,725x160,00 грн. = 3,48 грн.

4)Накладні затрати 15%: 42,23 грн.
5)Рентабельність 10% - 32,37 грн. 

Всього витрат: 356,14 грн.

Твердолиста      порода (до        50 см   в об'ємі     )  

Норма часу: 10,13 люд.-годин на 1 м3 деревини

1)Заробітна  плата: 27,09 х 10,13 = 274,42 грн.
2)Нарахування - 22%: 60,37 грн.
3)ПММ: 24,51 х 3,47 = 85,05 грн. за їм3 деревини 
       Норма машино-годин - 3,47 на їм3 деревини 
       Бензин 0,725 л/год х 29 грн = 21,03 грн. 
       Масло 0,03 л. х 0,725x160,00 грн. = 3,48 грн.
4)Накладні затрати 15%: 62,98 грн.
5)Рентабельність 10% - 48,28 грн. 

Всього витрат: 531,10 грн. на 1 м3

Скошування трави     вручну  
(комбіноване викошування)

Склад роботи: Підготовка коси, косіння та загострення коси
                           в процесі роботи. 

Норми витрат люд.-год. на 100 м2 території 0,74 

Посадовий оклад  27,09 грн. х 0,74 = 20,05 грн.
                                 Нарахування 22% - 4,41 грн. 
                                 Накладні витрати 15% - 3,67 грн.             
                                 Рентабельність 10% - 2,87 грн. 
Всього: 30,94 грн. за 100м2 території



Доставка дров      (1       причіп -5м      3       за   2   години)  

 1. Заробітна плата:
       Оклад 4500:166,1 год-27,09
 2.Нарахування 22%- 5,96 грн.
 3.ГСМ-147,00 грн.
       в тому числі дизпаливо 4,75л/год х 30,00 грн = 142,50 грн. 
       олива 0,12/год х 37,50 = 4,50 грн.
 4.Амортизація трактора і причепа - 43,15 грн. 
       54800: 96 міс(8 років): 166,1 = 34,37 грн.
 5.Накладні витрати 15% - 4,06 грн. 
Всього: 227,26 грн.

6.Рентабельність 10% - 22,72 грн.
Всього витрат: 249,98 грн. х 2год = 499,96 грн. 
                            499,96 :5 м3 = 100,00 з а 1 м 3

Очищення території від снігу вручну товщиною снігового
покрову до   20   см. з перекодуванням до   3-х   мерів  

Норма витрат люд. - годин на 100 м2 площі: - 3,17 люд/год.

1) Заробітна плата. 27,09 х 3,17= 85,87 гри.

2) Нарахування 22%. - 18,89 грн.

3) Накладні витрати 15% : 15,71 грн.

4) Рентабельність 10% : 12,05.                
Всього: 135,52 за 100 м2 площі 

Вирубування чагарників сокирою без підгортання

Норма часу 1,95 люд.- год. за 100 м2

                      1)Заробітна плата: 4500:166,1 = 27,09 грн.
                         27,09 х 1,95 = 52,83 грн. за 100 м2

                       2)Нарахування  22% - 11,62
                       3)Накладні витрати  15% - 9,67 грн.
                       4)Рентабельність  10% - 7,41 грн. 
Всього: 81,53 грн. за 100 м2                                                                             

Фарбування поверхні стін щіткою
по штукатурці висотою до 3,5 метрів

Склад робіт: Підготовка розчину, очищення та знесилення поверхні,  



                        замазування тріщин, фарбування поверхні.
Норми часу: 1) очищення поверхні -1,1 л/год - год. /100 м2

                        2)замазування тріщин - 1,2 л/год /100 м
                        3)фарбування  стін -13,6 1,2 л/год /100 м2

Всього : 1,1+1,2+13,6 = 15,9 л/год /100 м2                                                                      Година 
ставка 27,09*15,9:100 = 4,31 за 1 м2

Використано: Галузеві норми часу на ремонтно-будівельні роботи. 
Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України від 29.12.2007 р. № 404

Подрібнення гілок
деревоподрібнюючою машиною

Склад роботи: Приведення машини в робочий стан. 
                           Подавання гілок товщиною 5 см. в подрібнювач. 
                           Управляння машиною в процесі роботи.

Витрати праці: 19,44 люд. - год. за 10 м
Витрати машино годин: 6,6 - за 10 м3

      Часовий оклад: 27,09 грн. х 19,44 = 526 грн.. 
      Нарахування 22% - 155,86 грн.
      Витрати ГСМ на подрібнювала: 800 грам/год. х 6,6= 5,28 х 30,00 = 214,04 
      грн. 
      Накладні затрати 15% - 128,48 грн. 
      Рентабельність 10% - 85,60 грн.                                                               
Всього: 1070,61:10 = 107,06 за 1 м3 матеріалу.

Видалення порослі мотокосаркою

Склад роботи: Вирізання кущів та підліску. 
                           Прибирання вирізаного та перехід. 
Норми витрат люд.-год. на 100 м2 площі 1,68
                          1)Посадовий оклад 27,09 грн. х 1,68 = 45,51 грн.
                          2)Нарахування 22% -10,01 грн,
                          3)Накладні витрати 15% - 8,33 грн.
                          4)ГСМ: 0,8 л х 30,00 = 24,00 грн.
                          5)Рентабельність 10% - 8,79 грн.                                                 
Всього: 96,64 грн. за 100м площі

Виготовлення огорожі із заготівлею стовпів вручну, з копанням
ям, встановленням жердин (3-5 горизонтальних рядів)



Роботу виконує 2 працівника 
Норми часу: 1 година за 1 м огорожі
                      Часовий оклад - 4500 грн. : 166,1 = 27,09 грн. 
                       27,09x2 = 54,18 грн.
                       Нарахування 22% - 11,92 грн. 
                       Накладні витрати 15% - 9,91 грн. 
                       Рентабельність 10% - 7,60 грн. 
Всього: 83,61 за 1 м. огорожі.

Укладання дров у штабель з перенесенням
на відстань до   10   метрів.  

Норма часу за 1м3 дров - 1,03 люд. годин 
                       Заробітна плата: 27,09 х 1,0,3 = 27,90 грн. 
                       Нарахування 22% - 6,14 грн. 
                       Накладні витрати 15% - 5,11 грн. 
                       Рентабельність 10% - 3,92 грн. 
Всього: 43,07 грн. за 1 м3 дров.

Рубання дров

Норма часу за 1 складометр - 4,67 люд. год. 
Заробітна плата: 27,09 х 4,67 = 126,51 грн. 
                              Нарахування 22% - 27,83 
                              Накладні витрати 15% - 23,15 грн. 
                              Рентабельність 10% - 17,75 грн. 
Всього: 195,24 грн. за 1 складометр дров.

Збирання зрізаних гілок після видалення дерев і чагарнику

Склад роботи: Збирання зрізаних гілок. 
Перенесення навідстань до 50 м. і вкладання в купу.

Витрати праці на 100м2 - 0,50 люд.- годин.
                         1)Заробітна плата: 27,09 х 0,50 = 13,55 грн.
                         2)Нарахування 22% - 2,98 грн.
                         3)Накладні витрати 15% - 2,48грн.
                         4)Рентабельність 10% -1,90 грн.                 
Всього: 20,91 грн. за 100 м2 території

Викошування газонів     ручними   газонокосилками  



Склад роботи: Перевірка справності косилки, заправка пальним.   
                         Викошування території з обслуговуванням косарки під час 
                         роботи.
Норми витрат люд.-год. на 100 м території 0,80
Машино -годин - 0,51 
Годинна витрата палива - 0,6 л/год. 
Посадовий оклад 27,09 грн. х 0,80 = 21,67 грн. 
                                Нарахування 22% - 4,77 грн. 
                                Накладні витрати 15% - 5,25 грн. 
                                ГСМ: 0,6 л/год. х 0,51 = 0,306 х 29 грн. = 8,87 грн.
                                Рентабельність 10% - 4,05 грн. 
Всього: 44,61 грн. за 100м2 території

Збирання зрізаних гілок після видалення дерев і чагарнику

Склад роботи: Збирання зрізаних гілок. 
Перенесення навідстань до 50 м. і вкладання в купу.

Витрати праці на 100м2 - 0,50 люд.- годин.
                         1)Заробітна плата: 27,09 х 0,50 = 13,55 грн.
                         2)Нарахування 22% - 2,98 грн.
                         3)Накладні витрати 15% - 2,48грн.
                         4)Рентабельність 10% -1,90 грн.                 
Всього: 20,91 грн. за 100 м2 території



Викошування газонів     ручними   газонокосилками  

Склад роботи: Перевірка справності косилки, заправка пальним.   
                         Викошування території з обслуговуванням косарки під час 
                         роботи.
Норми витрат люд.-год. на 100 м території 0,80
Машино -годин - 0,51 
Годинна витрата палива - 0,6 л/год. 
Посадовий оклад 27,09 грн. х 0,80 = 21,67 грн. 
Нарахування 22% - 4,77 грн. 
Накладні витрати 15% - 5,25 грн. 
ГСМ: 0,6 л/год. х 0,51 = 0,306 х 29 грн. = 8,87 грн.
 Рентабельність 10% - 4,05 грн. 
Всього: 44,61 грн. за 100м2 території

Секретар селищної ради                                М.М. Маслюк



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження графіку 
вивозу сміття 

       Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про відходи», розглянувши лист директора КП
«Добробут»  про  затвердження  графіку  вивозу  сміття  на  території
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити графік вивозу сміття на території Чупахівської селищної
ради (додається).

2.  Начальнику  відділу  житлово-комунального  господарства
оприлюднити  графік  вивозу  сміття  на  території  об’єднаної  територіальної
громади  Чупахівської  селищної  ради  в  друкованих  засобах  масової
інформації.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андоленко
О.М.

Селищний голова                                О.В. Кужель



Додаток

ГРАФІК ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У
ЧУПАХІВСЬКІЙ ГРОМАДІ КОМУНАЛЬНИМ

ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОБРОБУТ»

Перший і третій понеділок кожного місяця: пров.Шкільний, вул.    
Новоселівська,  пров.  Набережний,  вул.Снайперська,  вул.  Партизанська,
вул.Покровська, вул.Чкалова (виносити на вул.Снайперську), вул.Садова,
вул.Некрасова,  вул.Шевченка,  вул.Челюскіна,  вул.8  Березня,
вул.Бережного, вул.Слобожанська, пров.Молодіжний 

Перший  і  третій  вівторок  кожного  місяця: вул.Воздвиженська,
вул.Лугова,  вул.Лесі  Українки,  вул.Польова,  вул.Заводська,  вул.
Матросова, вул.Тополянська, вул.Заозерна, пров.Заозерний, пров.Садовий,
вул.Зарічна,  вул.Лебединська,  вул.Вишнева,  вул.Гагаріна,  вул.Мічуріна,
вул.Дружби, вул.Робоча 

Перша  і  третя  середа  кожного  місяця: села  Лантратівка  і
Новопостроєне 

Перший і третій четвер кожного місяця: село Оленинське 
Перша  і  третя  п’ятниця  кожного  місяця: села  Грінченкове,

П’яткине, с.Всадки, с. Соборне

Секретар селищної ради                                М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                              смт Чупахівка

Про поновлення договору
оренди земельної ділянки,
що знаходиться за адресою
смт. Чупахівка в. Воздвиженська,2

      Розглянувши заяву  фізичної  особи –  підприємця Волошина Руслана
Олександрович  про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки,  що
знаходиться за адресою: смт. Чупахівка вул. Воздвиженська, 2 відповідно до
статтей 12, 93, 96, 120, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, статті
33  Закону  України  «Про  оренду  землі»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  03.03.2004р.  №  220  «Про  затвердження  типового  договору
оренди  землі»,  керуючись  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА :

1. Поновити  договір  оренди  земельної  ділянки,  що  знаходиться  за
адресою:  смт.  Чупахівка  вул.  Воздвиженська,  2,  площею  0,0275  га,
кадастровий  номер  5920355500:02:001:3009  шляхом  укладення  додаткової
угоди (текст додаткової угоди додається) до основного договору із моменту
закінчення строку його дії, укладеного між Чупахівською селищною радою
та фізичною особою – підприємцем Волошином Русланом Олександровичем
(реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  -   2526600092),
строком на 25 (двадцять п’ять) років.

2.  Зареєструвати  право  оренди  земельної  ділянки  згідно  чинного
законодавства.

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



Додаткова угода
про поновлення терміну дії договору оренди земельної ділянки

укладеного 01 липня 2008 року, 
зареєстрованого у Охтирському районному реєстраційному відділі Сумської

регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» 
при Держкомземі України 10 вересня 2008 року за № 040861502130

 смт. Чупахівка                                                   «_____» _____________ 2018 р.

 Орендодавець Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області
в особі селищного голови Кужеля Олександра Володимировича, який діє на підставі Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та орендар фізична особа-
підприємець  Волошин  Руслан  Олександрович, реєстраційний  номер  облікової  картки
платника податків 2526600092,  з  другого боку,  відповідно до рішення 9 сесії  7  скликання
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  від 26 липня 2018 року
«Про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки,  що  знаходиться  за  адресою  смт.
Чупахівка, вул. Воздвиженська, 2» та згідно статті 33 Закону України  «Про оренду землі» за
згодою сторін уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: 

1. Поновити термін дії договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок) від 01
липня  2008  року,  укладеного  між  Чупахівською  селищною  радою  Охтирського  району
Сумської  області  та  фізичною  особою  –  підприємцем  Волошиним  Русланом
Олександровичем,  зареєстрованого  у  Охтирському  районному  реєстраційному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при Держкомземі
України 10 вересня 2008 року за № 040861502130, площею 0,0275 га (угіддя – забудовані
землі),  кадастровий  номер  5920355500:02:001:3009,  для  розміщення  та  обслуговування
магазину (категорія: землі житлової та громадської забудови) за адресою: вул. Воздвиженська
(колишня вул. Леніна), 2, смт. Чупахівка Охтирського району.   

2. Внести до договору оренди земельної ділянки (земельних ділянок) від 01 липня 2008
року, укладеного між Чупахівською селищною радою Охтирського району Сумської області
та фізичною особою – підприємцем Волошиним Русланом Олександровичем, зареєстрованого
у  Охтирському  районному  реєстраційному  відділі  Сумської  регіональної  філії  ДП «Центр
Державного  земельного  кадастру»  при  Держкомземі  України  10  вересня  2008  року  за  №
040861502130, такі зміни та доповнення:

2.1. пункт 5 розділу «Об’єкт оренди» договору оренди викласти в наступній редакції: 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (земельних ділянок) площею 0,0275 га

(категорія: землі громадської та житлової забудови   ) станом на 2018 рік становить  111405
грн.  88 коп.  (сто одинадцять тисяч чотириста п’ять гривень 88 копійок)  згідно «Витягу із
технічної  документації  про  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки»  виданого
Головним управлінням Держгеокадастру  у Сумській області відділ в Охтирському районі.

2.2. Пункт 8 розділу «Строк дії договору» викласти в наступній редакції:
«8. Договір поновлено строком на 25 (двадцять п’ять) років.
2.3 пункти 9, 11, 13  розділу «Орендна плата» договору оренди викласти в наступній

редакції: 
«9. Орендна плата сплачується "Орендарем" виключно у грошовій формі та розмірі семи

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7798 грн. 41 коп. (
сім тисяч сімсот дев’яносто вісім гривень 41 копійок) щорічно з  урахуванням коефіцієнту
індексації грошової оцінки землі.»

11. Орендна плата вноситься у строки встановлені пунктом 287.3 статті 287 Розділу
ХІІІ  Податкового  Кодексу  України на розрахунковий  рахунок  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області. Зміна отримувача орендної плати та його банківських
реквізитів  може  здійснюватися  Орендодавцем  в  односторонньому  порядку  і  не  потребує



внесення  змін  до  цього  договору.  Орендар  бере  на  себе  обов’язок  уточнення  зміни
отримувача орендної плати та його банківських реквізитів. 

13. Розмір орендної плати переглядається щороку   у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом України ,

підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
погіршення  стану  орендованої  земельної  ділянки  не  з  вини  орендаря,  що

підтверджено документами;
зміни  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  державної  та  комунальної

власності; 
в інших випадках, передбачених законодавством.
3. Всі інші умови вищевказаного договору не зачеплені даною угодою, залишаються

незмінними.
4.  Ця додаткова угода є  невід’ємною частиною договору оренди земельної  ділянки

укладеного 01 липня 2008 року  між Чупахівською селищною радою Охтирського району
Сумської  області  та  фізичною  особою  –  підприємцем  Волошиним  Русланом
Олександровичем,  зареєстрованого  у  Охтирському  районному  реєстраційному  відділі
Сумської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при Держкомземі
України 10 вересня 2008 року за № 040861502130.

Додаткова угода  укладена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу,
один з  яких знаходиться  в  орендодавця,  другий –  в  орендаря,  третій  –  в  установі,  в  якій
проведено державну реєстрацію.
 Невід'ємними частинами додаткової угоди є:
 -  рішення 9 сесії  7  скликання Чупахівської  селищної  ради Охтирського району Сумської
області  від  26  липня 2018 року «Про поновлення договору оренди земельної  ділянки,  що
знаходиться за адресою смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська, 2»;
 - копія витягу із технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Реквізити сторін:

Орендодавець

 Чупахівська селищна рада
 Охтирського району Сумської області

в особі селищного голови                     Кужеля 
Олександра Володимировича, який діє на 
підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

Місце знаходження юридичної особи:
42722,Сумська область, Охтирський район, 
смт Чупахівка вул.Воздвиженська, 53
Ідентифікаційний код 04390202

Орендар 

Фізична особа - підприємець Волошин
Руслан Олександрович,

паспорт МА 142842, виданий 02 жовтня 1996 
року Охтирським МРВ УМВС України в 
Сумській області, який діє на підставі 
державної реєстрації фізичної особи - 
підприємця зареєстрованого
в ЄДР 12.11.1996,  08.08.2006р.
№    2 630 017 000 002484

Місце проживання фізичної особи  :  
Сумська область, м. Охтирка

пров. Миколи Хвильового, 1, кв. 114
Ідентифікаційний номер  2526600092         

 
Підписи сторін

Орендодавець                                                                                 Орендар

________________Кужель О.В.                                       ________________Волошин Р.О. 
 МП ( за наявності печатки)       МП ( за наявності печатки)



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                    смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
16 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 16.03.2001 р.
« Про затвердження площ земельних 
часток (паїв) та передачу їх у приватну 
власність власникам сертифікатів 
Чупахівського бурякорадгоспу» 

    Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статтею  12  Земельного  Кодексу  України,  розглянувши  заяву
громадянки Почепцової Юлії Анатоліївни « Про внесення змін у рішення  16
сесії 23 скликання від 16.03.2001р.», селищна рада ВИРІШИЛА :

1.  Внести  зміни  до  рішення  16  сесії  23  скликання  Чупахівської
селищної ради від 16.03.2001 р « Про затвердження площ земельних часток
(паїв)  та  передачу  їх  у  приватну  власність  власникам  сертифікатів
«Чупахівського бурякорадгоспу» , а саме в додатку до рішення під № 799
замість  «Гоботенко  Ольга  Гаврилівна»  вказати  «Горбатенко  Ольга
Гаврилівна».

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                   О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                      смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
13 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 27.04.2000 р.
« Про затвердження площі земельних
ділянок, переданих у приватну
власність» 

   Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статті  12  Земельного  Кодексу  України,  Розглянувши  заяву  гр.
Лебедь  Анатолія  Федоровича  «Про  внесення  змін  у  рішення   13  сесії  23
скликання від 27.04.2000р.»,  селищна рада ВИРІШИЛА :

      1.  Внести  зміни  до  рішення  13  сесії  23  скликання  Чупахівської
селищної ради від 27.04.2000 р «Про затвердження площі земельних ділянок,
переданих у приватну власність», а саме : в додатку до рішення під № 85
замість «Лебедь Ганна Олексіївна» вказати «Лебедь Ганна Олександрівна».

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                    смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність

Розглянувши  лист  №  697/101-18  від  26.06.2018  року  Головного
управління Держгеокадастру у Сумській області,  та керуючись статтею 12
Земельного Кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України
від  31.01.2018  року  №  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  комунальну
власність об’єднаних територіальних громад»  та статтею 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА :

1.  Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області  на  затвердження  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Колесник Ніни Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства за межами смт. Чупахівка Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, площею   1,60 га,  кадастровий
номер 5920355500:01:001:5375.

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                        смт Чупахівка

Про припинення права користування 
громадян земельними ділянками на 
території Чупахівської селищної ради

Керуючись  статтями  26,  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12,  142  Земельного кодексу України,
розглянувши  заяви  громадян  про  добровільну  відмову  від   земельних
ділянок, які надані їм в користування (під огород) загальною площею  3,48 га
ріллі, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування земельними ділянками наданими для
ведення ОПГ (під огороди) на території Чупахівської селищної ради:

в смт. Чупахівка :
1. Скрипник Емма Миколаївна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
2. Попова Лідія Борисівна 0,30 га ( в районі колишньої автобази);
3. Боровенська Людмила Миколаївна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
4. Горбань Надії Сергіївни 0,15 га ( в районі колишньої автобази);
5. Солонікова Тетяна Миколаївна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
6. Загребельна Ганна Леонтіївна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
7. Бойко Віталій Дмитрович 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
8. Сидоренко Олена Василівна 0,15 га ( в районі колишньої автобази);
9. Матющенко Іван Петрович 0,30 га ( в районі колишньої автобази);
10. Лебедєв Іван Тимофійович 0,16 га ( в районі колишньої автобази);
11. Ткаченко Микола Васильович 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
12. Проценко Ганна Андріївна 0,25 га ( в районі колишньої автобази);
13. Лоза Лідія Микитівна 0,07 га ( в районі колишньої автобази);
14. Ядаменко Антоніна Андріївна 0,15 га ( в районі колишньої автобази);
15. Лоза Ольга Миколаївна 0,15 га ( в районі колишньої автобази);
16. Хижняк Людмила Василівна 0,15 га ( в районі колишньої автобази);
17.Орєхова Любов Меркуріївна 0,10 га( в районі колишньої автобази);
18. Федорченко Григорій Миколайович 0,08 га ( в районі колишньої 
автобази);
19. Проценко Андрій Миколайович   0,20 га ( в саду по пров. Садовий). 



в с. Оленинське :
 20. Прядка Микола Олексійович  0,85 га ( за вул. Прогонна)

2.   Секретарю селищної  ради оприлюднити дане рішення в  засобах
масової інформації.

3.  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
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.07.2018                                                                                        смт Чупахівка

Про надання дозволів на розробку
проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок  у власність
для ведення особистого селянського 
господарства 

Керуючись  статтями  12,  22,  33,  81,  116,  118,  121,  122  Земельного
кодексу  України,  Законами  України  «Про  землеустрій»,  «Про  державний
земельний  кадастр»  та  статтями  26,  33  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши  інформацію  спеціаліста-землевпорядника  Гончар
Тетяни  Василівни  та  розглянувши  заяви  громадян  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Відмовити  громадянам  в  наданні  дозволів  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення  земельних ділянок  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради,  до  закінчення  проведення  інвентаризації  земель  по  Чупахівській
селищній раді ( список громадян додається).
        2. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                        О.В. Кужель



Додаток 
Список осіб, які звернулись про виділення земельних ділянок

1. Берегова Тетяна Василівна С.Лантратівка 2,0 12.07.2018
2. Кривогуз Сергій Васильович С.Лантратівка 2,0 12.07.2018
3. Кривогуз Катерина Вікторівна С.Лантратівка 2,0 12.07.2018
4. Береговий Віталій Миколайов С.Лантратівка 2,0 12.07.2018
5. Білковська Олена Володимирі С.Лантратівка 2,0 12.07.2018
6. Білковська Маргарита Сергіївн С.Лантратівка 2,0 13.07.2018
7. Божко Раїса Андріївна С.Лантратівка 2,0 13.07.2018
8. Галушка Микола Іванович С.Лантратівка 2,0 03.07.2018
9. Боровенський Юрій Павлович Смт 

Чупахівка
ОПГ 1,85 02.07.2018

10. Діденко Олег Володимирович Смт 
Чупахівка

АТО 2,0 25.06.2018

11. Ланчак Юрій Миколайович Смт 
Чупахівка

Вет 
війни

2,0 25.06.2018

12. Гейко Максим Олексійоваич С.Лантратівка 1,0 16.07.2018
13. Божко Володимир Миколайо С.Лантратівка 2,0 16.07.2018
14. Нещеретного Юрій Вікторов С.Лантратівка 2,0 17.07.2018
15. Нещеретна Тетяна Іванівна С.Лантратівка 2,0 17.07.2018
16. Луцик Олена Петрівна С.Лантратівка 2,0 17.07.2018
17. Сергієнко Сергій Миколайов М. Охтирка АТО 2,0 18.07.2018
18. Рахмаіл Олександр Михайлов Смт 

Чупахівка
ОПГ 2,0 20.07.2018

19. Проценко Сергій Іванович Смт 
Чупахівка

АТО 2,0 20.07.2018

20. Порубай Світлана Володимир С.Лантратівка 1,59 23.07.2018
21 Попета Наталія Миколаївна С.Лантратівка 2,00 23.07.2018
22 Боровенський Іван Павлович Смт 

Чупахівка
ОПГ 1,80 23.07.2018

23 Демиденко Валентина Василівн Смт 
Чупахівка

ОПГ 1,54 24.07.2018

Секретар селищної ради                                         М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

26.07.2018                                                                                      смт Чупахівка

Про надання вихідної допомоги
Нещеретному Віталію Вікторовичу

   Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», на підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу», розглянувши заяву громадянки Нещеретної Тетяни Іванівни, яка діє
в  інтересах  свого  сина  Нещеретного  Віталія  Вікторовича  про  надання
вихідної допомоги Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

         1. Відмовити у виплаті вихідної допомоги гр. Нещеретному Віталію
Вікторовичу   в  зв’язку з  тим,  що вихідна грошова допомога виплачується
лише  тим  працівникам  установи,  які  звільняються  з  роботи  у  зв'язку  з
призовом або прийняттям на військову службу. 

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

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я     

26.07.2018                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання  матеріальної допомоги
гр. Кривогуз Катерині Вікторівні

 Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,   розглянувши  заяву  громадянки Кривогуз  Катерини Вікторівни
про  надання  матеріальної  допомоги  заслухавши  інформацію  головного
бухгалтера Чуб Наталії Вікторівни,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Відмовити  у наданні матеріальної допомоги гр. Кривогуз Катерині
Вікторівні  у  зв’язку  з  відсутністю  передбачуваних  коштів  в  селищному
бюджеті.
        2. Секретарю селищної ради повідомити Кривогуз К.В. про розгляд
звернення.

Селищний голова                                   О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Дев’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

26.07.2018                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання матеріальної
допомоги гр. Черніченко Тетяні 
Володимирівні 

 Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши  заяву громадянки Черніченко Тетяни Володимирівни
про надання матеріальної  допомоги та заслухавши інформацію головного
бухгалтера Чуб Наталії Вікторівни, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Відмовити  у наданні матеріальної допомоги гр.Черніченко Тетяні
Володимирівні у зв’язку з відсутністю передбачуваних коштів в селищному
бюджеті.
          2. Секретарю селищної ради повідомити Черніченко Т.В. про розгляд
звернення.

Селищний голова                                   О.В.Кужель 
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