
                                                                                                   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
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Р І Ш Е Н Н Я

25.03.2020                                                                                          смт Чупахівка

Про  реорганізацію  шляхом  пониження  ступеня  Грінченківської  філії
Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області зі школи І-ІІ ступенів
до школи І ступеня

                Відповідно до Конституції України, Законів України  « Про освіту»,
 «Про загальну середню освіту», керуючись пунктом 8 Положення про порядок
створення,  реорганізації  і  ліквідації  навчально-виховних  закладів,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.04.1994 року №
228, статті  40 Кодексу законів про працю України, статті  43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення начальника
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  з  метою  створення  умов  для  різнобічного
розвитку  дитини  шкільного  віку,  формування  гармонійної  особистості,
збереження  та  зміцнення  її  фізичного  та  психологічного  здоров'я,  здобуття
учнями  загальної  середньої  освіти  в  обсязі  державних  стандартів  загальної
середньої освіти, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Понизити ступінь Грінченківської філії Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області зі школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня.

2. Директору  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  повідомити  працівників  філії  про   зміни
істотних умов праці не пізніше двомісячного терміну.

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

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                



                                                                                                            ПРОЄКТ                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

Двадцять п’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

25.03.2020                                                                                               смт Чупахівка

Про  реорганізацію  шляхом  пониження ступеня  Лантратівської  філії
Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області із школи І-ІІ ступенів
до школи І ступеня

                Відповідно до Конституції України, Законів України  « Про освіту»,
 « Про загальну середню освіту», керуючись пунктом 8 Положення про порядок
створення,  реорганізації  і  ліквідації  навчально-виховних  закладів,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 05.04.1994 року №
228, статті  40 Кодексу законів про працю України, статті  43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення начальника
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  з  метою  створення  умов  для  різнобічного
розвитку  дитини  шкільного  віку,  формування  гармонійної  особистості,
збереження  та  зміцнення  її  фізичного  та  психологічного  здоров'я,  здобуття
учнями  загальної  середньої  освіти  в  обсязі  державних  стандартів  загальної
середньої освіти, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Понизити ступінь Лантратівської філії  Чупахівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області із школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня.

2. Директору  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  повідомити  працівників  філії  про   зміни
істотних умов праці не пізніше двомісячного терміну.

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

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                             ПРОЄКТ      
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

Двадцять 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 43 300 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..,  з  них  10 000  грн.  направити  на  придбання  дезинфікуючих  засобів,
медичних  масок,  рукавичок,  спиртових  розчинів,  захисних  костюмів  для
реалізації  заходів  щодо  недопущення  занесення  та  поширення  гострої
респіраторної  хвороби,  спричиненої  коронавірусом  2019-nCoV  на  території
Чупахівської об’єднаної територіальної громади.
        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  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  підпорядкування  Олешнянської  АЗПС  Комунальному
некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

      Відповідно  до    статей   32,  60   Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей
59, 78, 137 Господарського кодексу України, Законів України «Про державну
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадскіх
формувань»,  «  Основи  законодавства  України  про  охорону  здоров’я»,
розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30 листопада 2016 року №1013-
р  «  Про  схвалення  Концепції  реформи  фінансування  системи  охорони
здоров’я»,  з  метою  підвищення  рівня  медичного  обслуговування  населення,
якості  обстежень,  діагностики  та  лікування  різних  захворювань   мешканців
Чупахівської  ОТГ,  впровадження  нових  підходів  щодо   організації  роботи
закладів  охорони  здоров’я   та  їх  фінансового  забезпечення  Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА :

        1. Підпорядкувати Олешнянську АЗПСМ    КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради як відокремлений структурний підрозділ з 01.04.2020 р.
       2.  Надати  державному  реєстратору  документи  передбачені   Законом
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань» щодо проведення державної реєстрації
рішення  про підпорядкування Олешнянської АЗПСМ  до КНП «ЦПМСД» ЧСР
як  відокремлений структурний підрозділ.
         3. Передати в оперативне управління Комунальному некомерційному
підприємству  «Центр  первинної  медико-  санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної  ради  майно  спільної  власності  сіл  закладів  охорони  здоров’я
Олешнянської  АЗПСМ ( Додається)
        4. Затвердити зміни в Статуті Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико - санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
(Додається)
       5. Затвердити положення про  Олешнянську АЗПСМ ( Додається)
       6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки  і культури .

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                                             ПРОЄКТ                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



25.03.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  Плану  заходів  з  недопущення  поширення  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
на території Чупахівської селищної ради

  Керуючись  Законом України  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих
актів  України,  спрямованих  на  запобігання  виникненню  і  поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)», статтями 7, 22, 30 Закону України « Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтями 8,
9, 10, 11, 18, 33, 34 Закону України « Про захист населення від інфекційних
хвороб», пунктом 45 частини першої статті 26 Закону України « Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  виконання   Постанов  Кабінету  Міністрів
України  №  211  та  №  215,  з  метою  недопущення  поширення  гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на
території Чупахівської селищної ради, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План заходів з недопущення поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території
Чупахівської селищної ради ( Додається)

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток

ПЛАН
заходів з недопущення поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
на території Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва Заходу Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1 Визначити  відповідальних  осіб  за  дотримання З 25.03.2020
на весь 

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних



протиепідемічного режиму в закладах. період 
карантину

закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

2 Провести роз’яснювальну роботу з персоналом
щодо  індивідуальних  заходів  профілактики  та
реагування  на  виявлення  симптомів  серед
працівників

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

3 Забезпечити  суворий  контроль  за  щоденним
допуском  до  роботи  працівників  шляхом
проведення  ранкового  опитування  щодо  стану
здоров’я. 

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

4 Негайно відстороняти від роботи працівників з
будь  якими  проявами  респіраторних  та  інших
захворювань.  Попередити  про  необхідність
самоізоляції  у  разі  захворювання  та  звернення
до сімейного лікаря.

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

5 Забезпечити  умови  для  дотримання  працівни-
ками та відвідувачами особистої гігієни в сані-
тарних та побутових кімнатах, туалетах ( вста-
новити  дозатори  рідкого  мила,  антисептичних
засобів,  одноразових  паперових  рушників  та
ємностей для їх збору і утилізації) 

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

6 Рекомендувати  обмеження  або  переведення  в
онлайн режим особистого прийому громадян. У
разі  неможливості  –  організувати  робочі  місця
для  прийому  громадян  захисними  екранами
(  скло,  оргскло)  а  працівників  засобами
індивідуального захисту ( маски, респіратори) з
заміною  кожні  2  години  одноразових  (  або
прасування марлевих 4 шарових)

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

7 Рекомендувати  запровадити  температурний
скринінг  (  контактними  або  безконтактними
термометрами)  перед  початком  роботи.
Проводити  знезараження  термометрів  після
кожного  вимірювання  шляхом  протирання
розчинами 70% етилового спирту

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради

8 Забезпечити  у  всіх  приміщеннях  проведення
вологого прибирання не рідше 3 разів на добу
(  підлога,  санітарно-технічне  обладнання,
поручні, дверні ручки, інші контактні поверхні),
в т.ч. в обідню перерву та у кінці робочого дня з
застосуванням  зареєстрованих  в  Україні
дезінфікуючих  заходів,  а  також  раціонального
режиму провітрювання.

З 25.03.2020
на  весь
період
карантину

Керівники структурних
підрозділів,  комунальних
закладів та установ Чупа-
хівської селищної ради


