
                                                                                                   ПРОЄКТ     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                                смт Чупахівка 

 

Про затвердження звіту селищного  

голови про роботу  виконавчих  органів  

ради  за 2019 рік. 

 

       Відповідно до статті 38 Закону України « Про засади державної 

регуляторної політики в сфері господарської діяльності », керуючись пунктом 9 

частини першої статті 26, частиною сьомою статті 42 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні », заслухавши звіт селищного  голови  про  

роботу  виконавчих органів  ради  за 2019 рік,   Чупахівська селищна рада                                                                                                       

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити звіт селищного  голови  про  роботу  виконавчих  органів  

Чупахівської селищної  ради  за 2019 рік ( додається ). 

       2. Звіт селищного  голови про роботу  виконавчих  органів Чупахівської 

селищної  ради  за 2019 рік  опублікувати на офіційному  веб-сайті  

Чупахівської селищної ради. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської  діяльності,  охорони  

навколишнього  середовища. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   ПРОЄКТ     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                                смт Чупахівка 

 

Про заслуховування інформації  

заступника прокурора Максима  

Колобиліна про діяльність  

Охтирської місцевої прокуратури 

за 2019 рік 

 

       Керуючись пунктом 40 частини першої статті 26, статтею 59 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні », заслухавши інформацію 

заступника прокурора Максима Колобиліна  про діяльність Охтирської місцевої 

прокуратури за  2019 рік,  Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

                                                                                                  

       1. Інформацію заступника прокурора Максима Колобиліна про діяльність 

Охтирської місцевої прокуратури за 2019 рік прийняти до відома ( додається ). 

        

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 



                                                                                                   ПРОЄКТ     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                               смт Чупахівка 

 

Про затвердження Програми  

оздоровлення та відпочинку  

дітей на 2020 рік 

 

 Керуючись  пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту 

«а» статті 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

створення правових, соціальних, економічних умов для належної організації та 

проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей, відповідно до Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»  (зі змінами), заслухавши 

інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко 

про Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік, селищна  рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік (програма  додається). 

      2. Рекомендувати старостатам та керівникам закладів освіти селищної ради: 

             1)  Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації  

                   оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік. 

            2)  Залучати до реалізації заходів програми і проекти відпочинку та  

                   оздоровлення дітей підприємства різних форм власності,  

                   розташовані на підвідомчій території, громадські, благодійні  

                   організації та фонди шляхом включення відповідних питань до  

                   соціально-економічних угод. 

      3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради, а контроль на постійну комісію з  питань 

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                                                   ПРОЄКТ     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до структури та  

штатних одиниць відділу освіти,  

молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради  

 

 

       Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко про внесення змін до структури та 

штатних одиниць відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до структури та штатних одиниць відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради, а саме вивести посади: 

1) головний спеціаліст – 0,5 штатної одиниці; 

2)  економіст – 0,5 штатної одиниці; 

3)  бухгалтер -1 штатна одиниця; 

4) водій – 0,5 штатної одиниці. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 
 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Чупахівської 

селищної ради 

Структура та штатна чисельність 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

з  2020 року 

№ 

п/п 

Назва 

посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

 Апарат відділу  

1 Начальник  відділу 1 

2 Головний  спеціаліст 0,5 

3 Головний спеціаліст 0,5 

 Централізована бухгалтерія  

4 Головний  бухгалтер 1 

5 Бухгалтер 1 

6 Спеціаліст господарської групи 0,5 

 Методичний кабінет  

10 Завідувач методичним кабінетом 1 

11 Методист методичного кабінету 1 

12 Методист психологічної служби 0,5 

 Центр дитячої та юнацької творчості  

13 Директор  1 

14 Керівник гуртка 1,5 

 Всього 9,5 
 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                     

Чупахівської селищної ради                                          Валентина ПОЛУЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             ПРОЄКТ     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про затвердження плану заходів  

щодо ефективного та раціонального  

використання бюджетних коштів  

 

      На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до 

пункту  23 частини першої  статті 26 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

11.10.2016р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», 

заслухавши інформацію виконуючої обов’язки начальника фінансового відділу 

Любов Діброви про план заходів щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити план заходів щодо ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів ( додається).  

         2. Посадовим особам селищної ради, головним розпорядникам коштів, 

керівникам установ комунальної власності забезпечити безумовне виконання 

заходів.   

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку  та 

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

   



Додаток до рішення  
25 сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради  

від       березня  2020 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів 
№ 

з/п 

Назва Заходу Термін 

виконан

ня 

Відповідальні 

виконавці 

1      Встановлення та здійснення нарахування 

підвищень до посадових окладів (ставок), 

надбавок, винагород, премій, інших заохочу-

вальних виплат працівникам проводити виклю-

чно в межах фонду оплати праці, затвердженого 

в загальному фонді бюджету, з урахуванням 

обґрунтованого та економного використання 

коштів на оплату праці. 

Протягом 

2020 року 

   Головні розпорядники 

бюджетних коштів струк-

турних підрозділів, кому-
нальних закладів та уста-

нов Чупахівської селищ-

ної ради 

2      Розроблення та затвердження щороку планів 

заходів з енергозбереження із забезпеченням 

зменшення витрат на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв. 

Протягом 

2020 року 
  Керівники структурних 

підрозділів, комунальних 

закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради 

3      Внесення змін до цільових програм відпо-

відно до реальних можливостей селищного 

бюджету.  

Протягом 

2020 року 
  Керівники структурних 

підрозділів, комунальних 

закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради 

4 Забезпечення вирішення питання щодо 

бюджетної заборгованості: 

- недопущення виникнення кредиторської 

заборгованості по видатках сільського бюджету; 

- недопущення виникнення дебіторської 

заборгованості по доходах; 

- здійснення взяття зобов’язань за спеціальним 

фондом бюджету виключно в межах відповідних 

надходжень. 

Протягом 

2020 року 
Фінансовий відділ 

Чупахівської селищної 

ради 

5   Забезпечення мінімізації витрат на проведення 

заходів з відзначення пам’ятних та історичних 

дат ( крім заходів, пов’язаних з відзначенням Дня 

Конституції України, Дня Незалежності України, 

Дня Перемоги,  Дня захисника України, Дня 

селища, Нового року та Різдва, 8 Березня, свята 

Івана Купала). 

Протягом 

2020 року 
Відділ культури і 
туризму; 

 головний бухгалтер 

Чупахівської селищної 

ради 

6      Здійснення управління бюджетними коштами 

в межах встановлених бюджетних повноважень 

із забезпеченням ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, належної 

організації та координації роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів. 

Протягом 

2020 року 
Фінансовий відділ 

Чупахівської селищної 

ради 

7     Забезпечення внутрішнього контролю за пов-

нотою надходжень, взяттям бюджетних зобо-

в’язань розпорядниками бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачами бюджетних 

коштів і витрачанням ними бюджетних коштів. 

Протягом 

2020 року 
Фінансовий відділ 

Чупахівської селищної 
ради 



                                                                                                            ПРОЄКТ                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25.03.2020                                                                                               смт Чупахівка 

 

Про затвердження  звіту про  

виконання бюджету Чупахівської  

селищної об’єднаної територіальної  

громади за 2019 рік 

 

      Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, частиною 1 статті 61 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом 

України, заслухавши звіт виконуючої обов’язків начальника фінансового 

відділу Любові Діброви про виконання бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за  2019 рік селищна ради ВИРІШИЛА:  

 

         1. Затвердити звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за  2019 рік згідно додатку 1, 2. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          

                                                                                                                                                                



      Додаток 1 
 

Доходи бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 

по загальному фонду за 2019 рік 
Код 

бюджетної 

класифікації 

Найменування платежу 
План на  

 2019 рік 

Надійшло за  

2019 рік 

Загальний фонд 

10000000 Податкові надходження 8 854 836,00 9 023858,83 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості 
5 636 336,00 5 707 174,78 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 5 636 336,00   5 707 174,78 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

у вигляді заробітної плати 

2 758 498,00 2 768 817,27 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

2 842 873,00 2 918 907,70 

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декла-

рування 

34 965,00 19 449,81 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
21 200,00  43 833,93 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 
21 200,00  43 833,93 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування 

0,00 17 431,07 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне викори-

стання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) 

21 200,00 25 961,95 

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 440,91 

13030100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування   

0,00 440,91 

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 50 000,00 61 455,74 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господа- 

рювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
50 000,00 61 455,74 

18000000 Місцеві податки  3 147 300,00 3 211 394,38 

18010000 Податок на майно 34 700,00  668 345,56 

18010200 Податок на нерухоме майно 0,00 1 837,09 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

15 900,00 9 067,91 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

18 800,00 11 783,87 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 41 400,00 69 908,44 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 501 200,00 414 023,48 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 55 300,00 84 207,80 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 101 500,00 77 516,97 



18050000 Єдиний податок 2 413 200,00 2 543 048,82 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 24 700,00 27 153,81 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 620 000,00 427 444,71 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаро-

виробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

1 768 500,00 2 088 450,30 

20000000 Неподаткові надходження 18 800,00 44 238,08 

21000000 
 Доходи від власності та підприємницької діяль-

ності    
1 000,00  2 550,00 

21080000 Інші  надходження 1 000,00  2 550,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 1 000,00 2 550,00 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
  9 642,22 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 9 100,00  3 609,28 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 6 100,00 1 756,40 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
3 000,00 1 852,88 

22090000 Державне мито 8 700,00 6 032,94 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування 

8 700,00 6 032,94 

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 32 045,86 

24060000 Інші надходження 0,00 32 045,86 

24060300  Інші надходження 0,00 135,72 

 

24062200 

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, які не 

надані у користування та не передані у власність, 

внаслідок їх самовільного зайняття, використання 

не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 

покриву (родючого шару) 

0,00 31 910,14 

40000000 Офіційні трансферти 15 587 055,00 15 535 581,77 

41000000 Від органів державного управління 15 587 055,00 15 535 581,77 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 534 000,00 2 534 000,00 

41020100 Базова дотація 2 534 000,00 2 534 000,00 

41030000 
Субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
8 652 400,00 8 649 298,00  

41033200 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об`єднаних територіальних громад 

1 166 900,00 1 163 798,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
4 776 900,00 4 776 900,00 

41034200 
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
2 708 600,00 2 708 600,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
2 708 600,00   2 708 600,00 

41040100 
Дотація з місцевого бюджету за рахунок  

стабілізаційної дотації з державного бюджету  
212 000,00 212 000,00 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення пере-

даних з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок від-

повідної додаткової дотації з державного бюджету 

3 516 390,00 3 516 390,00 



41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам  
672 265,00 623 893,77 

41051100 

Субвенція з місцевого бюджету  за рахунок залиш-

ку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

60 000,00 60 000,00 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання дер-

жавної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

18 282,00 7 282,00 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти « Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

62 798,00 56 610,00 

41051500 

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за 

рахунок коштів медичної субвенції 

45 670,00 45 670,00 

41052000 

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування 

вартості лікарських засобів для лікування окремих 

захворювань за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

33 810,00 32 893,27 

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 313 705,00 283 438,50 

41054300 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

138 000,00 138 000,00 

Всього  без урахування трансфертів 8 873 636,00 9 068 096,91 

Всього 24 460 691,00 24 603 678,68 

  

       Станом на 01.01.2020 року залишок коштів на рахунку загального фонду 

місцевого бюджету,  що утворився на початок бюджетного періоду  бюджету 

Чупахівської ОТГ становить 1 263 130,96 грн., залишок коштів по ККД 

41040200 «Дотація з місцевого бюджету  на здійснення  переданих з 

державного бюджету видатків з утримання  закладів освіти та охорони здоров’я  

за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» на рахунку  

склав 355 876,68 грн., по ККД 41034200 «Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам» в сумі 336,89 грн.,  ККД 41034500 «Субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 143 013,42 грн.  

Відсоток виконання за власними доходами селищного бюджету складає 

102,19% або 194 601,91грн.  

 

 
Секретар  селищної  ради                                  Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



Доходи бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 

по спеціальному фонду за 2019 рік 

 

Код 

бюджетної 

класифікації 

Найменування платежу 
План на  

 2019 рік 

Надійшло за  

2019 рік 

Загальний фонд 

20000000 Неподаткові надходження 166 185,00 695 000,00  

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
163 118,00   

25010300  Плата за оренду майна бюджетних установ  3 000,00     

40000000 Офіційні трансферти     695 000,00 695 000,00  

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 695 000,00 695 000,00 

  Усього 861 185,00 695 000,00  

 

 

Секретар  селищної  ради                           Микола МАСЛЮК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Видатки бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 

громади по загальному фонду за 2019 рік 

Код 
Назва видатків за функціональною 

 структурою 

Затверджено 

видатків на 

2019 рік 

Касові 

видатки 

 

01 Чупахівська селищна рада 8 196 858,00 7 580 046,86 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техні-

чне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

2 976 115,00  2805 373,40 

0112111 
Первинна медична допомога населенню, що надається цент-

рами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
  931 000,00 912 683,89 

0112146 
Відшкодування вартості  лікарських засобів для лікування 

окремих  захворювань 
33 810,00 32 893,27 

0113241 
Забезпечення діяльності інших  закладів у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

1 712 032,00 1 703935,87 

0113242 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забез-
печення 

11 907,00 5 115,00 

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 242 000,00 214 697,93 

0114060 
Забезпечення  діяльності  палаців i будинків культури, клубів, 
центрів  дозвілля та iнших клубних  закладів 

883 200,00 803 500,68 

0115061 
Забезпечення  діяльності місцевих центрів фізичного  здоро-
в’я населення  «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону 

 
 

50 000,00 

 
 

0,00 

0116013 
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного  

господарства 
10 000,00 621,20 

0116014 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  0,00 0,00 

0116030 Організація благоустрою  населених  пунктів 1 011 000,00 937 253,72 

0117130 Здійснення  заходів  із землеустрою 40  000,00 12 000,00 

0117461 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої  

інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету 
343 800,00 151 971,90 

0118330 
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних   

ресурсів 
1 994,00 0,00 

    06 Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської  селищної   ради 11 828 016,00 11 137 752,75 

0610160 
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 

288 400,00 271 794,26 

0611010 Надання  дошкільної освіти 1 624 600,00 1 479 763,60 

0611020 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  

навчальними закладами( в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 

9 037 322,00 8 578 846,25 

0611090 
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи  із позашкільної роботи з дітьми 
138 500,00 108 993,38 

0611161 Забезпечення  діяльності інших закладів у сфері освіти 390 000,00 375 211,71 

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти 23 820,00 3 620,00 

0613140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлен-

ня дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоров-
лення  громадян, які  постраждали внаслідок  Чорнобильської  

катастрофи) 

57 774,00 55 322,32 

     37  Фінансовий відділ Чупахівської  селищної   ради 3 516 395,00 3 472 835,97 

3710160 
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах 
452  000,00 444 110,24 



3719410 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медич-

ної субвенції 

2 754 270,00 2 753 933,11 

3719770 

 
Інші субвенції з місцевого бюджету 295 125,00 259 792,62 

3719800 
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на ви-

конання програм  соціально-економічного розвитку регіонів 
15 000,00 15 000,00 

 

Усього  
23 541 269,00 22 190 635,58 

 

  
  

Секретар  селищної  ради                         Микола  МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Видатки бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 

громади по спеціальному фонду за 2019 рік 

 

Код 
Назва видатків за функціональною 

 структурою 

Затверджено 

видатків на 

2019 рік 

Надійшло 

видатків по 

спец.фонду  

01 Чупахівська селищна рада 1 893 806,00  2 207 164,76 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріа-

льно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад 

757 000,00 754 281,00 

0113241 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення 
12 900,00 180 513,51 

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 
 

33 009,87 

 

0114060 

Забезпечення  діяльності  палаців i будинків культу-

ри, клубів, центрів  дозвілля та iнших клубних  

закладів 

3 000,00 197 420,00 

0116013 
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційно-

го  господарства 
0,00 4 000,00 

0116030 Організація благоустрою  населених  пунктів 24 000,00 

 

40 178,40 

 0117130 Здійснення  заходів  із землеустрою 18  000,00 16 957,98 

0117350 
Розробка схем планування  та забудови територій 

(містобудівної  документації) 
20 000,00 0,00 

0117362 
Виконання інвестицій проектів в рамках формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
889 900,00 886 798,00 

0118330 
Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних   ресурсів 
169 006,00 94 006,00 

    06 
Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської  селищ-

ної   ради 
3 348 812,00 

 

3 354 590,17 

 0611010 Надання  дошкільної освіти 100 367,00 115 968,76 

0611020 

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 

231 445,00 343 085,57 

0611161 
 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 
0,00 6 099,00 

0613140 

Оздоровлення та відпочинок дітей  (крім заходів з 

оздоровлення  дітей, що здійснюється за рахунок  

коштів на оздоровлення громадян , які постраждали  

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

0,00 15 450,26 

0617362 

 Виконання інвестиційних проектів в рамках форму-

вання інфраструктури об’єднаних  територіальних 

громад 

297 000,00 297 000,00 

0617363 

Виконання інвестиційних проектів в рамках  

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

2  720 000,00 2 576 986,58 

   37 Фінансовий відділ Чупахівської  селищної   ради 33 000,00 33 000,00 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 33 000,00 33 000,00 

 
Усього 5 275 618,00 5 594 754,93 

 
Секретар  селищної  ради                                   Микола МАСЛЮК 



                                                                                                             ПРОЄКТ       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання 

Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет  Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

 

      Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» 

підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі клопотання Чупахівської селищної ради, Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради,  КЗ 

Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»,  КУ «Центр 

надання соціальних послуг» Чупахівської селищної ради, Чупахівська селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

     

Перерозподілити раніше заплановані видатки по : 

1. ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 80 000 грн., 

на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» та КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 26 000 грн.  

2. З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2 600 грн., з КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» 1 200 грн., з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв 

та інших комунальних послуг» 6 000 грн., з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 

5 000 грн., з ТКВКБМС  0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти « з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  2 000 

грн., та з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»2 000 грн.  направити 

на видатки по ТКВКБМС  0610160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних 

громадах» на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 2 000 грн., та на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 12 800 грн. та на ТКВКБМС 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ  2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 4 000 грн.  



3. ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3 000 грн., з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 500 грн., та направити на видатки по 

ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2274 «Оплата 

природного газу» в сумі 3 500 грн.  

4. З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2800 «Інші 

поточні видатки» 5 000 грн., на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 5 

000 грн.  

5. З ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 25 000 грн.  на ТКВКБМС  0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20 000 грн., та ТКВКБМС 0114060 

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів» КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 5 000 грн. 

6. З ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2 

350 грн., КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 139 750 грн., направити на 

видатки по ТКВКБМС 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2 

350 грн., КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 139 750 грн.  

 Чупахівській селищній раді закрити мережу по ТКВКБМС 0113242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» 

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу по ТКВКБМС 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

7. З ТКВКБМС  0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку»  з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 200 

грн., та з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 8 160 грн., направити на 

видатки по ТКВКБМС 0813032  «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 200 

грн., та з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 8 160 грн. 

Чупахівській селищній раді закрити мережу по ТКВКБМС 0113032 

«Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку»     

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу по ТКВКБМС 0813032  «Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв`язку». 

8. З ТКВКБМС 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 300 грн., 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 17 181 грн., направити на видатки по 

ТКВКБМС 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 

праці»  на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 300 грн., КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» 17 181 грн.  

        Чупахівській селищній раді закрити мережу по ТКВКБМС 0113191 «Інші 

видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» 



Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу по ТКВКБМС 0813191 «Інші видатки на соціальний захист 

ветеранів війни та праці».  

9. З ТКВКБМС 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата»  в сумі 133 000  грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі  

29 300 грн.  направити на видатки  по ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 

133 000  грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 29 300 грн.   

      Відділу соціального захисту населення відкрити мережу по ТКВКБМС 

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах». 

 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ПРОЄКТ                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                                                                                               смт Чупахівка 
 

Про виділення коштів з вільного  

залишку коштів бюджету Чупахівської  

селищної об’єднаної територіальної  

громади  
 

               На підставі Бюджетного кодексу України, інших нормативно-правових 

документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради, 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, офіційного листа  від 

Грунської сільської ради Охтирського району Сумської області  № 01-29/327 

від 19.12.2019 року, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

     Виділити з вільного залишку коштів бюджету Чупахівської ОТГ, який 

склався на 01.01.2020 року кошти в сумі  615 000 грн. та направити на: 

         1. ТКВКБМС 0611020 « Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)» кошти  н КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» 11 000 грн., та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 25 000 грн.  

          2. Кошти  в сумі 37 553 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС 3719770 

«Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» в сумі 37 533 грн. Передати 

кошти з бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади до 

бюджету Грунської сільської об’єднаної територіальної громади у вигляді іншої 

субвенції з місцевого бюджету для надання психолого-педагогічних послуг для 

дітей з особливими освітніми потребами Чупахівської селищної ради у КЗ 

«Інклюзивно-ресурсний центр Грунської сільської ради» на 2020 рік. 

         3. Кошти в сумі 33 300 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС 0112111 

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» згідно програми 

фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2020 рік.  



        4. Кошти в сумі 100 000 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт 

інших об’єктів». 

       5. Кошти в сумі 407 000 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС 0114060 

«Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля 

та інших клубних закладів»  на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50 000 грн. 

та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 11 000 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 319 000грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 28 147 грн.  

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       ПРОЄКТ                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

Двадцять п’ята сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                                                                                            смт Чупахівка 

 

Про прийняття освітньої субвенції з  

державного бюджету  

 

      На підставі   пункту 1 статті 97, пункту 1 статті 1032 Бюджетного кодексу 

України,  пункту 1 статті 62, пункту 6 статті 63 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», повідомлення Державної казначейської служби 

України №5 від 10.03.2020 року «Про зміни до помісячного розпису асигнувань 

загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2020 рік» 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

         1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 

громади освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 68 900 грн. та 

направити на видатки по ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

53 740 грн., та на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 15 160 грн.  

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку  та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                               смт Чупахівка 

 

Про виділення коштів на  

проведення культурно-масових  

заходів у другому кварталі   

2020 року на території Чупахівської  

селищної ради  

 

     Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши начальника відділу культури та 

туризму Чупахівської селищної ради Калач Віру Миколаївну про виділення 

коштів на культурно-масові заходи у другому кварталі 2020 року на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Виділити кошти на  проведення культурно-масових заходів у другому 

кварталі 2020 року на території  Чупахівської селищної ради  (додаток 1). 

 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради виділити кошти на 

проведення культурно-масових заходів відповідно до « Програми  

економічного та соціального розвитку Чупахівської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» . 

 

   3. Контроль за виконанням даного рішення за виконанням цього рішення 

покласти на  постійну комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – 

економічного розвитку  та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

Кошти                                                                                                                            

на проведення культурно-масових заходів                                                                                              

у другому кварталі  2020 року                                                                                                               

на території Чупахівської селищної ради 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Мета виділення 

коштів 

Сума Загальна 

сума 

1. Комплекс заходів  

присвячений  трагедії на 

Чорнобильській АЕС (26.04)                                     

- квіти для покладання                                         

- призи  учасникам                                                              

- 1500                                    

- 2000                                                                                                                       

3500 

2. Комплекс заходів до дня 

пам’яті та примирення  

(08.05)                                                  

- квіти для покладання і 

учасникам                                       

- фотозони, виставки                                        

- 1500   

- 500                          

1500 

3. Комплекс заходів з нагоди 

відзначення 75-ї річниці 

Перемоги  над нацизмом у 

Другій світовій війні (09.05)                                                     

- квіти для покладання і 

учасникам 

- 1500       1500 

4. Комплекс заходів до Дня 

Європи (16.05)                      

- транспорт                                          

- призи для конкурсів                         

- фотозони, виставки                                       

- 1000                                     

- 2000                                        

- 500                                          

3500 

5. Комплекс заходів до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей (01.06) 

- транспорт                                                                 

- призи для конкурсів                         

- фотозони, виставки                                       

- 1000                                     

- 2000                                        

- 500                                          

3500 

          

6. Комплекс заходів до дня 

Скорботи  та   вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

(22.06)                                                                    

- квіти для покладання                                          - 1500       1500       

7. Комплекс заходів, 

присвячених Дню 

Конституції України (28.06) 

- транспорт                                                                 

- квіти для покладання                        

- фотозони, виставки               

- реклама, оголошення                                                                                                      

- 1000                

- 1500                

- 500                       

- 500                                                                     

 3500 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                                  смт Чупахівка 

 

Про створення комунального  

закладу « Будинок культури»   

Чупахівської селищної ради  
 

   Відповідно до статей 26, 32 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 9, 12 Закону України « Про культуру», Закону України « Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань», статті 87, 88, 89 Цивільного кодексу України, з 

метою забезпечення культурних потреб громадян, умов для самодіяльної 

творчої ініціативи, духовного розвитку і організації дозвілля, створення  

необхідних  умов  для функціонування  та розвитку системи закладів культури 

відповідно до потреб  мешканців Чупахівської ОТГ селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити комунальний заклад «Будинок Культури» Чупахівської селищної 

ради  Охтирського району, Сумської області  

2. Затвердити Статут комунального закладу «Будинок Культури» Чупахівської 

селищної ради  Охтирського району , Сумської області   (додається). 

3. Затвердити структуру комунального закладу «Будинок Культури» 

Чупахівської селищної ради. (додається). 

4. Ведення бухгалтерського обліку комунального закладу «Будинок Культури» 

здійснюється через відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської 

діяльності Чупахівської селищної ради  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку  та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 



                                                                       ПРОЄКТ 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                        смт Чупахівка 

Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Чупахівської 

територіальної громади у власність комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради 

 

       Керуючись підпунктом 1 пункту «а»  статті 29Закону   України  «Про  

місцеве  самоврядування   в Україні»,заслухавши інформацію головного 

бухгалтера селищної ради Наталії Чуб про безоплатну передачу майна 

Чупахівської селищної ради комунальному некомерційному підприємству 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити акт прийому-передачі майна Чупахівською селищною радою 

комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  на суму 1228,20 грн. 

(одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 20 коп.). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік майна, що належить до комунальної власності Чупахівської 

селищної ради та передається на баланс КНП «ЦПМСД» 

 

Назва Кількість Ціна 

Державний номерний знак 

підтип 1-1 (авто) 

1 178,20 

Печатка 1 250,00 

Оснастка R-40 1 225,00 

Штамп 2 500,00 

Оснастка пластмасова 1 25,00 

Оснастка трикутна 1 50,00 

Всього  1228,20 
 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                                       ПРОЄКТ 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження 

договорів оренди 

 

       

 Керуючись   пунктом 43 частини першої статті 26, підпунктами 1,5 пункту «а» 

статті 30, частини п’ятої статті 60 Закону України  «Про  місцеве  

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера 

селищної ради Наталії Чуб про оренду нежитлових приміщень та 

відшкодування комунальних послуг, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на 

відшкодування комунальних послуг між селищною радою та комунальним  

некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради. 

          2. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення між селищною 

радою та  Акціонерним товариством «Укрпошта» Сумської дирекції. 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                        Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                       ПРОЄКТ 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження акту 

на оприбуткування дров 

 

   

Відповідно до статей 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства Світлани Хижняк  про затвердження акту на оприбуткування дров 

Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Затвердити акт на оприбуткування дров за ордером на видалення зелених 

насаджень в кількості  99,72 м 3. 

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань 

будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, і постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій 

 

 

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ПРОЄКТ 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження акту 

 безоплатної  передачі дров з  

балансу  Чупахівської 

селищної ради  

   

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани Хижняк про 

затвердження актів безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської селищної 

ради, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  в кількості 21,8 м 3.(Додається) 

2. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради в кількості 20,5 м 3.(Додається) 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з питань 

будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, постійну комісію з питань 

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

 

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про присвоєння селищному голові  

чергового   рангу   посадової   особи 

місцевого самоврядування 

 

    Керуючись статтями 14, 15 Закону України « Про службу в органах 

місцевого самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів 

та інших органів» із змінами та доповненнями, заслухавши інформацію 

начальника відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, документообігу, 

зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення Павла Чуба про 

присвоєння Чупахівському  селищному голові Олександру Кужелю чергового 8 

рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад, селищна  рада   ВИРІШИЛА : 
                
    1. Присвоїти Чупахівському селищному голові Олександру Кужелю черговий 

8 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії 

посад. 
    2. Відділу бухгалтерського обліку звітності та господарської діяльності 

селищної ради провести нарахування за ранг з 01 березня 2020 року відповідно 

до додатку № 54 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року 

№268 «Про впорядкування структури умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». 
     3. Контроль за виконанням даного рішення за виконанням цього рішення 

покласти на  постійну комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – 

економічного розвитку  та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Терещенко Марії Онисимівні для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради 

 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Терещенко Марії Онисимівні для ведення особистого селянського 

господарства, розташованої в с. Оленинське на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Терещенко Марії Онисимівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

кадастровий номер 5920355500:04:001:0098.  

          2. Передати у власність громадянці Терещенко Марії Онисимівні 

земельну ділянку площею - 1,8500 га  для ведення особистого селянського 

господарства (категорія - землі сільськогосподарського призначення, угіддя- 

рілля)  розташовану в с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району, Сумської області. 

              3. Громадянці Терещенко Марії Онисимівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Яризьку Миколі Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради 

 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яризьку Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої  за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Яризьку Миколі Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0023.  

          2. Передати у власність громадянину Яризьку Миколі Миколайовичу 

земельну ділянку площею - 1,8551га (землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 

5920355500:01:003:0023 для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району, Сумської області. 

              3. Громадянину Яризьку Миколі Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Римарю Михайлу Івановичу для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Римарю Михайлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Л.Українки, 32 смт 

Чупахівка Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Римарю 

Михайлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Лесі 

Українки, 32 смт Чупахівка Охтирського району Сумської області кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5235. 

          2. Передати у приватну власність громадянину  Римарю Михайлу 

Івановичу земельну ділянку площею 0,0781 га, кадастровий номер 

5920355500:02:001:5235 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 

громадської забудови за адресою: вул. Лесі Українки, 32, смт Чупахівка,   

Охтирського району Сумської області. 

 3. Громадянину Римарю Михайлу Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

гр. Римарю Михайлу Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12,81,118,121,125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Римарю Михайлу Івановичу для ведення особистого селянського господарства  

за адресою: вул. Л.Українки, 32 смт Чупахівка Охтирського району Сумської 

області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  Римарю 

Михайлу Івановичу для ведення особистого селянського господарства  за 

адресою: вул. Лесі Українки, 32 смт Чупахівка Охтирського району Сумської 

області кадастровий номер 5920355500:02:001:5236. 

          2. Передати у приватну власність громадянину  Римарю Михайлу 

Івановичу земельну ділянку площею 0,2124 га, кадастровий номер 

5920355500:02:001:5236 для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення за адресою: вул. Лесі Українки, 32 

смт Чупахівка Охтирського району Сумської області. 

 3. Громадянину Римарю Михайлу Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Троценко Тетяні Миколаївні наданої для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12,81,118,121,125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Троценко Тетяни Миколаївни наданої для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01)за адресою: с. 

Новопостроєне  вул. Польова, 17  Охтирського району Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Троценко 

Тетяні Миколаївні наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (02.01)  за адресою:  

с. Новопостроєне, вул. Польова, 17 Охтирського району Сумської області 

кадастровий номер 5920385400:04:001:5133. 

          2. Передати у приватну власність громадянці Троценко Тетяні Миколаївні 

земельну ділянку площею 0,1219 га, кадастровий номер 

5920385400:04:001:5133 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  із земель житлової та громадської забудови за 

адресою: с. Новопостроєне, вул. Польова, 17 Охтирського району Сумської 

області. 

 3. Громадянці Троценко Тетяні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Троценко Тетяні Миколаївні наданої для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Троценко Тетяни Миколаївни наданої  для ведення особистого селянського 

господарства  за адресою: с. Новопостроєне  вул. Польова, 17, Охтирського 

району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Троценко 

Тетяні Миколаївні наданої для ведення особистого селянського господарства 

(01.03) за адресою: с. Новопостроєне, вул. Польова, 17, Охтирського району, 

Сумської області кадастровий номер 5920385400:04:001:5134. 

          2. Передати у приватну власність громадянці Троценко Тетяні Миколаївні 

земельну ділянку площею 0,3509 га, кадастровий номер 

5920385400:04:001:5134 для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. Новопостроєне , вул. 

Польова , 17, Охтирського району, Сумської області. 

 3. Громадянці Троценко Тетяні Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення 

особистого селянського господарства в смт Чупахівка 

 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення особистого 

селянського господарства, розташованої в смт Чупахівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

  

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в  смт. Чупахівка на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, 

площею – 0,4000 га, кадастровий номер земельної ділянки - 

5920355500:02:001:5246.  

        2. Передати у власність громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею - 

0,4000 га (землі сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні 

угіддя – рілля) кадастровий номер 5920355500:02:001:5246 розташовану в смт. 

Чупахівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, 

Сумської області. 

        3. Громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Душенку 

Ігорю Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України « Про землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Душенка Ігоря 

Валерійовича – учасника АТО,  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Душенку Ігорю 

Валерійовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, б. 62,  смт 

Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку площею 

2,0000 га для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 

01.03) із  земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:003:0025 за межами населених пунктів на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Хижняк Анатолію Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу 

України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

Хижняка Анатолія Олександровича, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею до 2,000 га, 

розташовану в с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хижняк Анатолію Олександровичу, 

який зареєстрований за адресою: вул. Шевченка, 63,  смт Чупахівка, 

Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею до 2,0000 га із 

земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину Малиш Денису Сергійовичу у власність для ведення 

особистого селянського господарства (01.03)  
 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Малиш Денису Сергійовичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

розташованої в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Малиш Денису Сергійовичу у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (01.03) за рахунок земель сільськогосподарського призначення, 

розташованої в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:04:001:0101 . 

          2. Передати у власність громадянину Малиш Денису Сергійовичу 

земельну ділянку площею -2,0000 га для ведення особистого селянського 

господарства  (землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя  

– рілля), кадастровий номер 5920355500:04:001:0101  розташовану в межах с. 

Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, 

Сумської області. 

              3. Громадянину Малиш Денису Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

     Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Боровенському Юрію Павловичу для ведення 

особистого селянського господарства   
 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Боровенському Юрію Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства ( 01.03) із земель запасу за межами смт Чупахівка 

Охтирського району, Сумської області,  селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Боровенському Юрію Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер 5920355500:01:002:0016. 

          2. Передати у приватну власність громадянину Боровенському Юрію 

Павловичу земельну ділянку площею - 1,8500 га для ведення особистого 

селянського господарства (категорія землі сільськогосподарського 

призначення, угіддя - рілля), кадастровий номер 5920355500:01:002:0016  із 

земель запасу комунальної власності за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області. 

              3. Громадянину Боровенському Юрію Павловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

     Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення 

особистого селянського господарства  
 

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, підпунктом 9 пункту «б» 

частини першої статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   

розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) із земель запасу за межами смт Чупахівка, 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

    1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0017. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Рахмаілу Олександру 

Михайловичу земельну ділянку площею - 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (категорія - землі сільськогосподарського 

призначення,  угіддя - рілля), кадастровий номер 5920355500:01:002:0017  із 

земель запасу комунальної власності за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.  

    3.  Громадянину Рахмаілу Олександру Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

     Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у власність гр. Шаповалову Миколі Андрійовичу для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.  

Шаповалову Миколі Андрійовичу у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. 

Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського району Сумської області, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

Шаповалову Миколі Андрійовичу у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01)  за адресою: с. 

Оленинське, вул. Будильська, 11  Охтирського району Сумської області 

кадастровий номер 5920355500:04:001:0099. 

          2. Передати у приватну власність громадянину Шаповалову Миколі 

Андрійовичу земельну ділянку площею 0,0825 га, кадастровий номер 

5920355500:04:001:0099 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та 

громадської забудови за адресою: с. Оленинське, вул. Будильська, 11  

Охтирського району Сумської області. 

 3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у власність гр. Шаповалову Миколі Андрійовичу для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

    Керуючись  пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» статтями 12, 81, 118, 121, 125 Земельного 

кодексу України,  розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Шаповалову Миколі Андрійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства  за адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське 

Охтирського району,  Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

Шаповалову Миколі Андрійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (01.03) за адресою: с. Оленинське, вул. Будильська, 

11, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер 

5920355500:04:001:0100. 

          2. Передати у приватну власність громадянину Шаповалову Миколі 

Андрійовичу  земельну ділянку площею 0,2122 га, кадастровий номер 

5920355500:04:001:0100 для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення за адресою: с. Оленинське, вул. 

Будильська, 11,    Охтирського району,  Сумської області. 

 3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу  право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про надання згоди Головному 

управлінню Держгеокадастру 

у Сумській області щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

 Відповідно до статей 12, 116, 118, 122 Земельного Кодексу України, 

розпорядження 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», розглянувши лист Головного управління Держгеокадастру за 

№141/101-20 від 04.03.2020р « Про надання позиції»,  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області 

на надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Леві Світлані Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 га за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             ПРОЄКТ                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Двадцять п’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

25.03.2020                        смт Чупахівка 

 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

    Керуючись   статтями 12,79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 

Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини першої статті 26 

Закону України « Про місцеве самоврядування», врахувавши заяву Голови СФГ 

«Відродження» Білковського Бориса Миколайовича,   селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

 

  1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які 

перебувають в землях запасу та належать  на праві комунальної власності 

територіальній громаді в особі Чупахівської селищної ради розташованих за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області без змін цільового призначення, згідно 

додатку до рішення (додається). 

 

   2.Розробити технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до рішення (додається).  

 

  3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової сесії, 

відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

 

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 


