
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

     

Про затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним  некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік 

 

     Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту «а», 

підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про 

затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою 

населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади Комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення  Чупахівської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним  некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік 

(додається). 

    

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

планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

забезпечення  медичною 

стоматологічною допомогою 

 населення Чупахівської об’єднаної  

територіальної громади  

комунальним   некомерційним 

підприємством  «Центр первинної 

медико – санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної  ради  на  

2020 рік 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
смт  Чупахівка 

2020 рік 



ЗМІСТ 

 
1. Паспорт Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою  

населення Чупахівської  об’єднаної  територіальної громади комунальним  

некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2020рік 

2. Загальна частина. 

 

3. Мета Програми. 

 

4. Основні завдання Програми. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми. 

 

6. Очікувані результати Програми. 

 

7. Додатки до Програми : 

     

    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми. 

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми. 

        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

  Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади  комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2020 рік 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада 

2. Дата, номер і назва  

розпорядчого документа  

органу  виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми   

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, 

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

6, Термін реалізації Програми 2020 рік 

 

7. 

 

Бюджет, який бере участь у 

виконанні Програми 

 

Селищний бюджет  

Чупахівської селищної ради 

8. Загальний щорічний 

орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

з них 

 

 

 

 

                       22589,00 грн. 

 Селищний бюджет  225894,00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Загальна частина 
 

          Завданням охорони здоров’я, відповідно до основних напрямків її 

розвитку є поліпшення  здоров’я населення, збереження рівного й 

справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості, в 

тому числі і стоматологічних. 

Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан 

загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи 

соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-

економічного розвитку країни. 

 Аналіз сучасного стану та перспективного розвитку стоматологічної 

галузі в громаді свідчить про необхідність: удосконалення та покращання 

фінансування стоматологічної допомоги населенню громади  та розроблення 

належної нормативно-правової бази, що регламентує можливість надання 

необхідної стоматологічної допомоги і забезпечення її багатоканального 

фінансування; забезпечення належного рівня стоматологічної допомоги 

населенню у сільській місцевості та стоматологічної допомоги дітям, з метою 

зменшення кількості ускладнень та загальних соматичних захворювань; 

проведення роботи по дотриманню надання повного обсягу стоматологічної 

допомоги населенню громади, передбаченої у фахових стандартах та 

покращання первинної профілактики. 

Стоматологічна допомога населенню Чупахівської  об’єднаної  

територіальної  громади  надається в стоматологічному кабінеті лікарем-

стоматологом та сестрою медичною зі стоматології, який знаходиться в 

Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради. 

 При наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги в комунальному 

некомерційному  підприємстві «Центр первинної медичної допомоги»  

впроваджені сучасні технології лікування.   
 

3. Мета Програми 

 

 Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності шляхом 

удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і 

вторинної профілактики стоматологічних захворювань, створення умов для 

впровадження в п рактику роботи стоматологічної служби нових методичних та 

організаційних технологій, які в подальшому дозволять знизити реальну потребу 

населення в лікувальних  послугах, підвищити якість стоматологічних послуг 

населенню громади. Наблизити  та впровадити доступність послуг з  стоматології  

населенню  Чупахівської об’єднаної  територіальної громади  за місцем 

проживання, так  як  територіальна громада  значно віддалена від  районного   

центру де надається стоматологічна допомога.  

 

4. Основні завдання Програми 

Основними  завданнями  Програми є : 

-   широке впровадження заходів первинної та вторинної профілактики, зниження 

розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення;  



 - підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення  Чупахівської об’єднаної  

територіальної  громади,  збільшення  доступності  та наближення  

стоматологічної допомоги населенню громади за місцем їх проживання; 

- покращення якості стоматологічних послуг; 

- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики 

найбільш поширених стоматологічних захворювань; 

- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів; 

- приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  кабінету 

до нормативних вимог. 

 

5. Фінансове забезпечення 
 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в 

Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я, за рішеннями сесії селищної  

ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а 

також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 

6. Очікувані результати Програми  

Програма направлена на вирішення проблем галузевого характеру. 

Передбачається, що виконання Програми сприятиме значному підвищенню 

ефективності та якості надання стоматологічної допомоги хворим Чупахівської   

об’єднаної територіальної громади , а також значно впливатиме на: 

- зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед 

населення; 

- збільшення доступності та наближення  стоматологічної допомоги 

населенню громади за місцем їх проживання; 

- покращення якості стоматологічних послуг; 

- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики 

найбільш поширених стоматологічних захворювань; 

- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів 

та приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  

кабінету до нормативних вимог. 

 

        

 

 

            Головний лікар                                              Галина АШУРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2020 рік 

 

 

 

 Етапи виконання Програми 

 

 

Показники витрат: 

 

 

2020р. Всього грн. 

 

Селищний бюджет 225894,00 225894,00 

 
 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Додаток 2 

 

 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2020 рік 

 
№ 

з/п 

Найменування 

заходів 

Виконавець Термін 

Виконан

-ня 

Джерела 

фінансува-

ння 

Очікувані результати 

2020 р.  

1. Забезпечення 

сільських жителів 

якісною стомато- 

логічною допомо- 

гою 

Заробітна плата: 

лікаря-стоматолога 

1.0 ст. 

сестра медична зі 

стоматології 1,0ст 

Комунальне 

не комерційне 

підприємство 

«Центр 

первинне 

медико-

санітарної 

допомоги»  

2020 

рік 

Селищний 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

121731 

 

79163 

Отримання 

населенням 

громади якісних  

стоматологічних 

послуг  за місцем 

проживання. 

2. забезпечення 

лікарськими 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення, для 

надання    

стоматологічних 

послуг жителям  

громади 

Комунальне 

не комерційне 

підприємство 

«Центр 

первинне 

медико-

санітарної 

допомоги» 

2020 рік Селищний 

бюджет  

 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення   

рівня до 

ступності 

населення до 

якісного надання 

стоматоло- 

гічних послуг  

3 Придбання 

стоматологічного 

інструменту 

 2020 

рік 

Селищний 

бюджет 

 

10000 

Підвищення   

рівня до 

ступності 

населення до 

якісного надання 

стоматоло- 

гічних послуг 

Всього:   225894  

 

 

_________________ 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

Стоматологічні послуги, які надаються в КНП « Центр надання медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 

 

1. Огляд пацієнтів; 

 

2. Терапевтичне лікування: 

- Лікування зубів каріозного і не каріозного ураження ( карієс 

початковий, середній та глибокий, гіперплазія, гіперостезія та 

клиновидні дефекти зубів); 

- Пульпіти; 

- Періодонтити; 

- Парадонтити та пародонтози. 

 

3. Хірургічне лікування: 

- Видалення типових та атипових зубів; 

- Парадонтитних та пародонтоз них зубів; 

- Лікування періоститів; 

- Лікування гострих та хронічних періодонтитів. 

 

4. Ортопедичне лікування: 

- Корекція повних та часткових зубних протезів; 

- Вторинна фіксація коронок та мостів. 

 

Дитяча стоматологія 

 

1. Терапевтична стоматологія:  

- Лікування гострого та хронічного карієсу; 

- Лікування пульпітів; 

- Лікування періодонтитів та пародонтитів. 

     

2. Хірургична стоматологія: 

- Видалення молочних та постійних зубів. 

 

3. Огляд, консультація та направлення до лікаря-ортодонта хворих за 

показниками. 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

  Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної 

допомоги «Чупахівської селищної ради» на 2020 рік 

 

     Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26підпунктом 1 пункту «а», 

підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про 

затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік (додається). 

    

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

планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та  

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» ЧУПАХІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

 НА 2020 РІК 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

смт  Чупахівка 

2020 рік 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

3. Співрозробники 

Програми 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

6. Термін реалізації 

Програми 

2020 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми  

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством 

8. Орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

2020 рік   –  874106,00 

Загальний обсяг фінансових ресурсів 

фінансової підтримки може змінюватися в 

сторону збільшення 

 

  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради (далі — КНП ЦПМСД ЧСР) 

створено за рішенням сесії Чупахівської селищної ради (далі — Засновник) від 

22 червня 2018 року шляхом реорганізації (перетворення) Комунального 

закладу Чупахівської селищної ради «Чупахівський селищний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» і є правонаступником зазначеного комунального 

закладу. 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського 

кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових 

актів. 

У Програмі визначено цілі розвитку КНП ЦПМСД ЧСР. Програмою 

визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню 

кваліфікованої медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади.  

КНП ЦПМСД ЧСР належить до сфери управління Чупахівської селищної 

ради (далі — Орган управління). 

КНП ЦПМСД ЧСР підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу 

управління.  

КНП ЦПМСД ЧСР є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом 

комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами 

юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через 

розрахунковий рахунок в Охтирському управлінні державної казначейської 

служби України в Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку.  

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка 

не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та 

спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші 

соціальні результати.  

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову 

підтримку КНП ЦПМСД ЧСР на 2019 рік  шляхом надання субсидій та 

поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу. 

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП ЦПМСД 

ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних 

умов для розвитку первинної медико – санітарної допомоги, наближення її до 

кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення 

громади. 

 

               2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 

інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети 

можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 



кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які 

будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР.  

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  

повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні додаткові кошти 

для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі 

 діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансової підтримки 

 створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок 

місцевого бюджету. 

 

3. Мета програми 

Метою Програми є: 

- Збереження і поліпшення стану здоров’я населення громади, 

підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги; 

- Забезпечення стабільної роботи КНП ЦПМСД ЧСР відповідно до його 

функціонального призначення; 

- Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель 

підприємства; 

- Забезпечення створення оптимальних умов для покращення 

ефективності медичного обслуговування населення; 

- Здійснення належного утримання робочих місць; 

- Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на 

туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення 

туберкулінодіагностики 

 

4.Завдання Програми 

 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на 

виконання основних функцій КНП ЦПМСД ЧСР за рахунок надання поточних 

трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно 

додатку). 

 

5. Фінансова підтримка виконання програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

— коштів місцевого бюджету ;  

— коштів державного бюджету; 

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається 

КНП ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної 

фінансової підтримки. 

 



6. Очікувані результати виконання Програми 

 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР; 

- Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 

- Забезпечити створення оптимальних умов для покращення 

ефективності медичного обслуговування населення району; 

- Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР. 
 

 

 

 

         Головний лікар                                Галина АШУРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напрямки діяльності та заходи 

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»   

Чупахівської селищної ради на 2020 рік 
  

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вар

тість), 

гривень 

2020 рік 

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

-Паливно-мастильних 

матеріалів, запчастин 

до транспортних 

засобів 

-Канцелярського та 

письмового приладдя, 

бланків, паперу та ін.; 

-Інших товарів 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

 

53380,00 

 

2 

Придбання 

медикаментів 

та 

перев’язуваль

них 

матеріалів 

- лікарських засобів та 

перев’язувальних 

матеріалів; 

- виробів медичного 

призначення; 

- технічних засобів; 

- дезінфікуючих 

засобів та інше 

- відшкодування 

безоплатного та 

пільгового відпуску 

лікарських засобів у 

разі амбулаторного 

лікування пільгової 

категорія населення 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

68000,00 

 

 

 

48000,00 

 

 

3 
Продукти 

харчування 

- продукти харчування 

(суміші «Малюк») 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

6600,00 

4 Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 

- оплата за 

користування 

інтернетом та 

телефоном 

- оплата за проектно 

кошторисну 

документацію на 

установку аймодів 

- заправка картриджів 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

65241,00 

5 Інші поточні 

видатки 

- сплата податків, 

зборів, обов’язкових 

платежів, штрафів, 

пені тощо 

-видатки на 

відрядження 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

23450,00 

 

 



6 Відрядження - відрядження для 

медичних працівників 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

6000,00 

7 Оплата праці і 

нарахування 

на заробітну 

плату 

-виплата заробітної 

плати працівникам 

закладу, 

працівникам ФАПів 

2020 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

603435,00 

 РАЗОМ:    874106,00 

 
  

  

      Головний лікар                                Галина АШУРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства  

«Добробут» Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 

         

     Керуючись пунктом 22 статті 26  Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно  до  пункту 14  частини 1  статті 91 

Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільності роботи 

комунального підприємства «Добробут»  Чупахівської селищної ради,  яке має 

стратегічне значення та забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної 

ради, враховуючи складний їх фінансовий стан, селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

  

     1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2020 рік ( Додається). 

    2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного 

бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут» Чупахівської селищної ради ( Додається ). 

     3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з 

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

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки  

комунального підприємства 

«Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Чупахівка 

2020 рік 



 

ПАСПОРТ 

фінансової підтримки комунальниого підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

на 2020 рік 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Селищна рада 

2. Розробник програми Селищна рада 

3. Відповідальний виконавець Селищна рада 

4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Добробут» 

5. Терміни реалізації програми 2020 рік 

6. Кошти задіяні на виконання 

Програми 

 інші джерела, Чупахівська селищна 

рада 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: у 

тому числі коштів селищного 

 бюджету 

    1,215 тис.грн. 

 

1.Загальні положення. 

 

      Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»  

Чупахівської селищної ради на 2020 рік (надалі Програма) розроблена на 

виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

     Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 

нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 

стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 

розрахунків, більш ефективному використанню майна селищної комунальної 

власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню 

повного і своєчасного внесення платежів до бюджету. 

    Діючі тарифи на послуги КП «Добробут» (далі – Підприємство) не повністю 

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  

наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним 

підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, 

придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до 

збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 

розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими 

податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок з доходів 

фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших 

складових витрат Підприємства призводить до нарахування йому значних 

штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства. 



       Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємства 

власнихобігових коштівдля забезпечення належного водопостачання,  

водовідведення, забезпечення благоустрою селищної ради (на погашення 

заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання 

матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, 

по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних 

технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємства за рахунок 

капітальних вкладень та інші). 

      Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги 

вкрай негативно вплине на соціальний стан громади селища, враховуючи 

фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та 

необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, 

функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової 

підтримки з селищного бюджету комунальному підприємству «Добробут» для 

забезпечення виконання вищезазначених заходів. 

 

2.Мета та завдання Програми 

        Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 

підприємства «Добробут»Чупахівської селищної ради відповідно до його 

функціонального призначення щодо надання мешканцям селища належних 

послуг. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

- на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для стабільної 

роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий період, 

тощо; 

- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема 

і побудинкових. 

 

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми 

    Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде 

здійснюватись двома напрямками: 

1) надання поточних трансфертів підприємству (установі, організації) за 

рахунок загального фонду селищного бюджету; 

2) надання капітальних трансфертів підприємству (установі, організації) за 

рахунок спеціального фонду селищного бюджету. 

  

4.Основні завдання Програми 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде 

надаватися фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного 

бюджету: 



- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для 

стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий 

період; 

-     на придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо); 

-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради; 

-     на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

-     на оплату податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо; 

-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна; 

-     на придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу,  тощо; 

-     на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій. 

 4.2. За рахунок спеціального фонду селищного бюджету буде надаватись 

фінансова допомога на виконання таких завдань: 

-     зміцнення матеріальної бази підприємства (передача техніки, придбаної 

селищною радою за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури 

на баланс КП «Добробут», на праві господарського відання); 

- передача основних засобів та малоцінного інвентаря КП «Добробут» на 

праві господарського відання; 

-     придбання техніки; 

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 

робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

-     придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   

мереж, адміністративних будівель підприємств та їх проведення; 

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; 

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат. 

 

5.Організація реалізації Програми та здійснення  

контролю за її виконанням 

 

     5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку 

необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням селищної ради. 

     5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює 

відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – 

виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії. 

 

 

6.Фінансова забезпеченість Програми 

     Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на 

відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету. 

     Розпорядником коштів на виконання Програми є Чупахівська селищна рада. 



      Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року 

сума може бути скоригована. 

 

7.Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до  його 

функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям селищної 

ради відповідно до економічно обґрунтованих тарифів; 

- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки; 

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 

обладнання; покращення якості послуг.      

 

 

Начальник відділу ЖКГ 

та благоустрою                                                          Світлана ХИЖНЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
    

                                                                                                               

 



    Додаток 1 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

Обсяг фінансування 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»Чупахівської селищної ради на 2020 рік 
                                                         

 

№  

п/п 

Напрямки фінансової підтримки 

комунальних підприємств 

Всього: 

тис.гр. 

2020 

тис.гр. 
1 Фінансова допомога на поточні 

видатки підприємств 

520,0 520,0 

2 Фінансова допомога на 

капітальні видатки підприємств 

695,0 695,0 

 Разом 1 215 ,0 1 215 ,0 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                   

Додаток 2 

                                                                                                               

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства Чупахівської селищної  ради на 2020 рік 
 

№ 

з\п 

Перелік заходів 

програми 

Стр

ок 

вико

нанн

я 

захо

ду 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., у т.ч. 

Очікуваний 

результат 

Всього 2020 
 

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунальному 

підприємству в 

т.ч. 

2020  КП 

«Добробут»,  

Селищна 

рада 

 1 215,0 1 215,0 Створення умов 

для стабільної і 

беззбиткової 

роботи 

комунальних 

підприємств при 

здійсненні своєї 

господарської 

діяльності 

1.1. Придбання 

лічильників,  

труб для 

водогону 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

100,0 100,0 

 

 

1.2. Придбання 

матеріалів для 

поточного 

ремонту доріг 

 

2020 

КП 

«Добробут», 

Селищна 

рада 

інші 

джерела, 

Селищна 

рада 

400,0 400,0  

1.3. 

Облаштування 

ринку в 

смт.Чупахівка 

2020 КП 

«Добробут», 

Селищна 

рада 

інші 

джерела, 

Селищна 

рада 

40,0 40,0  

1.4. Оплата за 

спожиті 

енергоносії 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

10,0 10,0  

1.5. Придбання 

спецтехніки та 

запасних 

частин 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

100,0 100,0  

1.6.  Ліквідація 

стихійних 

сміттєзвалищ 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

50,0 50,0  

1.7 Придбання  

вогнегасників 

2020 КП 

«Добробут»       

інші 

джерела 

10,0 10,0  

1.8 Створення 

додаткових зон 

відпочинку 

2020 КП 

«Добробут»       

інші 

джерела 

30,0 30,0  

1.9 Придбання 

паливно –

мастильних 

матеріалів 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

100,0 100,0  



1.10 Придбання 

контейнерів 

для 

роздільного 

збору сміття 

2020 КП 

«Добробут» 

інші 

джерела 

25,0 25,0  

1.11 

 

Передача 

техніки на 

праві 

господарського 

відома 

2020 

 

Селищна 

рада 

 

інші 

джерела 

300,0 

 

 

300,0 

 

 

 

 

1.12 

 

 

Передача 

інших 

матеріальних 

цінностей 

2020 

 

 

Селищна 

рада 

 

 

інші 

джерела 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          Додаток 3       

                               

                       

Порядок 

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі 

фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

 

            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 

селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального 

підприємства «Добробут»  Чупахівської селищної ради у рамках Програми 

фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік. 

           2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на 

підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції 

України. 

   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на 

безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних 

завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 

виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з 

метою створення сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і 

сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених 

підприємств відповідно до затвердженої селищною радою програми. 

            4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 

засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених 

рішенням про селищний бюджет на відповідний рік. 

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  

трансферти комунальному підприємству «Добробут», яке включене до мережі 

головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувач бюджетних 

коштів, та використовується відповідно до погодженого в установленому 

порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних 

зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом 

Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством. 

            Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку)  використовується шляхом зарахування коштів на 

розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі 

поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника коштів 

для підтвердження цільового використання бюджетних коштів відповідно до 

фінансового плану. 

            На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за 

коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного 

бюджету. Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету 

(бюджету розвитку) надається як капітальний трансферт комунальному 

підприємству, яке включене до мережі головного розпорядника коштів 

селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується 



відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання 

бюджетних коштів. Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних 

фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у порядку, 

встановленому законодавством. 

            5. Головний розпорядник коштів селищного бюджету для перерахування 

фінансової підтримки комунальному підприємству надає фінансовому відділу 

Чупахівської селищної ради пропозиції для перерахування коштів згідно з 

помісячним розписом селищного бюджету та зареєстрованими у 

територіальних органах Державної казначейської служби України фінансовими 

зобов'язаннями одержувачів. 

            6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 

комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством 

порядку. 

         6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися 

на безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, 

засновником якого є  Чупахівська селищна  рада. Фінансова підтримка 

надається виключно в межах бюджетних призначень, встановлених 

рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією 

Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету.  

         6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття 

(відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають в 

процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї 

Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами 

підприємства. 

         6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету 

витрати комунального підприємства: 

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором    

( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-

масової і фізкультурної роботи; 

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що 

вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і 

пені; 

- на надання спонсорської і благодійної допомоги; 

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним 

напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства 

та відповідає меті і завданням Програми. 

         6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки 

є наявність: 

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому 

числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем 

фінансової підтримки; 

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік; 

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим 

комітетом цін/ тарифів на надання послуг. 

           7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів селищного бюджету. 



          8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, 

є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

            9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з 

селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 20 

числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів селищного 

бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

            10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе 

персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 

звітності. 

            11. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

           

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про Програму «Безпечне та 

якісне харчування дітей у 

закладах освіти Чупахівської 

селищної ради на 2020-2022 роки» 

   

     Відповідно до пункту 22 статті 26, підпункту 6 пункту «а» статті 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 

повноцінного, якісного та безпечного харчування дітей у закладах освіти, 

зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків, постачання безпечних та 

якісних продуктів харчування і сировини, заслухавши інформацію начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради Валентини 

Полуйко про Програму «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти  

Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити Програму «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах 

освіти  Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки» (додається). 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до питання щодо затвердження 

Програми «Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки» 

 

Турбота про здоров’я дітей є одним з основнихпоказників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній 

день стан здоров’я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка 

обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. 

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл 

мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження 

працездатності та соціальної активності молодої людини. 

За статистичними даними стан здоров’я населення Чупахівської селищної 

ради, зокрема дітей, значно погіршується. 

  Станом на 01.01.2020 із 346 дітей,  дошкільного та шкільного віку  

Чупахівської селищної  ради 160 мають вади психофізичного розвитку. Із них 4 

дитина має статус інваліда , 18 – мають порушення органів травлення, 5  –

перебувають на обліку у ендокринолога; 13 – органи дихання; 22- хвороби 

кістково – м’язової системи; 4 – уроджені аномалії ; 76 - інші захворювання. 

 
№

 

з/

п 

Кількість 

дітей, від 

0 до 17 

років 

Чупахів-

ської 

селищної 

ради 

З них 

з вадами 

психофі-

зичного 

розвитку 

З них 

мають 

порушення 

органів 

травлення 

Перебу-

вають на 

обліку в 

ендокри-

нолога 

ОРГА-

НИ 

ДИХА-

ННЯ 

КІСТ-

КО-

ВО-

М’Я-

ЗОВА 

СИС-

ТЕ-

МА 

 

мають 

статус 

інваліда 

інші 

захвор

юван-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 346 160 З  них дітей   % до  кількості дітей з вадами  

18 5 13 22 4 98 
2 % 46%  від 

загальноЇ 

КІЛЬКОС

ТІ  

11% 3% 8% 14% 3% 61% 

Збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є 

важливим напрямком політики на сучасному етапі.  

Програма розроблена відповідно до Закону України « Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону 

України « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», Закону України « Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», обов’язкового мінімального переліку досліджень 



сировини, продукції тваринного та рослинного походження, які будуть 

проводитись в акредитованих лабораторіях. 

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

безпечного харчування дітей у закладах освіти, зміцнення матеріально-

технічної бази харчоблоків, постачання безпечних та якісних продуктів 

харчування і сировини, залучення до постачання продуктами харчування 

місцевих сільськогосподарських виробників та переробників Сумської області. 

Проблемні питання забезпечення повноцінного, якісного та безпечного 

харчування дітей у закладах освіти Чупахівської селищної ради передбачається 

вирішити шляхом: 

- удосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; 

- покращення роботи мережі харчоблоків та їдалень закладів освіти; 

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання 

доброякісної і безпечної продукції і сировини при необхідності за участі 

представників Охтирського міськрайонного Головного управління 

Держпродспоживслужби; 

- дотримання норм харчування та кількісних і якісних показників страв; 

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог у закладах освіти та 

дошкільних навчальних закладах, де здійснюють харчування дітей; 

- контроль за картотекою страв, погодження двотижневих перспективних 

меню; 

- покращення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти; 

- лабораторне підтвердження безпечності і якості сировини та харчових 

продуктів, які використовуються для харчування дітей. 

 Програма реалізується протягом 2020-2022 років.  

Обсяги та напрямки видатків з місцевого бюджету Чупахівської селищної ради 

визначаються рішенням селищної  ради промісцевий бюджет у межах наявних 

фінансових ресурсів.  

 

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

Усього витрат на 

реалізацію 

Програми 

Витрати на реалізацію Програми 

за роками 

2020 2021 2022 

Обсяг ресурсів - 

усього 

70,00 20,00 25,00 25,00 

у тому числі 

МІСЦЕВИЙ бюджет 

40,00 10,00 15,00 15,00 

 кошти інших  джерел 30,00 10,00 10,00 10,00 

 

 

Завдання, заходи та результативні показники Програми. Очікувані 

результати виконання Програми 

- здійснення комісійних обстежень закладів освіти щодо їх підготовки до 

нового навчального року, оздоровчого періоду; 



- надання рекомендацій щодо організації харчування в закладах освіти, роботи 

харчоблоків з питань розширення асортименту дієтичних страв та страв 

«здорового харчування з максимальним збереженням поживних нутрієНтів», а 

також мінімізації ручних втручань в процес приготування страв, дотримання 

санітарних вимог; 

- лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються для 

харчування дітей за показниками безпеки і якості. 

Очікувані результати - забезпечення безпечного, здорового, повноцінного, 

якісного,  мультипрофільного  харчування  дітям  закладів освіти Чупахівської 

селищної ради 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                             Валентина ПОЛУЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Безпечне та якісне 

харчування дітей у закладах 

освіти Чупахівської 

селищної ради 

 на 2020-2022 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Чупахівка 

2020 рік 



ПАСПОРТ 

Програми «Безпечне та якісне харчування дітей в закладах освіти 

Чупахівської селищної ради на 2020-2022 роки» 

(далі Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Охтирське міськрайонне управління 

Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Сумській 

області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

«Регіональний план заходів щодо 

створення належних умов для організації 

безпечного харчування в закладах освіти 

Сумської області на 2020-2022 роки», 

затвердженого 18 листопада 2019 року   

т.в.о. голови Сумської ОДА 

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

4. Співрозробники Програми Охтирське міськрайонне управління 

Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Сумській 

області 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

6. Учасники Програми Керівники закладів освіти, відділ 

освіти,молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради, Охтирське міськрайонне 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській 

області 

7. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Чупахівської селищної  ради,  

інші джерела фінансування 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації  Програми (тис. 

грн.)  у тому числі: 

778,8 

9.1. кошти бюджету 

Чупахівської селищної 

ради(тис. грн.) 

380,00 

9.2. кошти інших  джерел(тис. 

грн.) 

398,8 

 

 

 

 



1. Стан та аналіз основних проблем, на розв’язання 

яких спрямована Програма 

 

 Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній 

день стан здоров’я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка 

обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 

екологічного та психоемоційного характеру. 

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл 

мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження 

працездатності та соціальної активності молодої людини.  

За статистичними даними стан здоров’я населення Чупахівської селищної 

ради, зокрема дітей, значно погіршується. 

  Станом на 01.01.2020 із 346 дітей,  дошкільного та шкільного віку  

Чупахівської селищної  ради 160 мають вади психофізичного розвитку. Із них 4 

дитина має статус інваліда , 18 – мають порушення органів травлення, 5  –

перебувають на обліку у ендокринолога; 13 – органи дихання; 22- хвороби 

кістково – м’язової системи; 4 – уроджені аномалії ; 76 - інші захворювання. 

 
№

 

з/

п 

Кількість 

дітей, від 

0 до 17 

років 

Чупахів-

ської 

селищної 

ради 

З них 

з 

вадами 

психофі

зичного 

розвитк

у 

З них 

мають 

порушен-

ня органів 

травлення 

Перебу-

вають на 

обліку в 

ендокри-

нолога 

Органи 

дихання 

Кіст-

ково-

мязо-

ва 

сис-

тема 

 

мають 

статус 

інваліда 

інші 

захвор

юван-

ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 346 160 З  них дітей   % до  кількості дітей з вадами  

18 5 13 22 4 98 

2 % 46%  від 

загально

Ї 

КІЛЬКО

СТІ  

11% 3% 8% 14% 3% 61% 

 

Тому збереження здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є 

важливим напрямком політики на сучасному етапі.  

 

2. Нормативно-правове забезпечення Програми: 

 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні 

продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», Закону 

України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 



благополуччя населення», обов’язкового мінімального переліку досліджень 

сировини, продукції тваринного та рослинного походження, які будуть  

проводитись  в акредитованих лабораторіях. 

 

3. Мета Програми 

 

 Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

безпечного харчування дітей у закладах освіти, зміцнення матеріально-

технічної бази харчоблоків, постачання безпечних та якісних продуктів 

харчування і сировини, залучення до постачання продуктами харчування 

місцевих сільськогосподарських виробників та переробників Сумської області. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Проблемні питання забезпечення повноцінного, якісного та безпечного 

харчування дітей у закладах освіти Чупахівської селищної ради  передбачається 

вирішити шляхом: 

- удосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; 

- покращення роботи мережі харчоблоків та їдалень закладів освіти; 

- проведення в установленому порядку тендерів на постачання 

доброякісної і безпечної продукції і сировини при необхідності за участі 

представників Охтирського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби; 

- дотримання норм харчування та кількісних і якісних показників страв; 

- забезпечення санітарно-епідемічних вимог у закладах освіти та 

дошкільних навчальних закладах, де здійснюють харчування дітей; 

- контроль за картотекою страв, погодження двотижневих перспективних 

меню; 

- покращення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти; 

- лабораторне підтвердження безпечності і якості сировини та харчових 

продуктів, які використовуються для харчування дітей. 

 Програма реалізується протягом 2020-2022 років.  

Обсяги та напрямки видатків з місцевого бюджету Чупахівської селищної ради 

визначаються рішенням селищної ради про селищний бюджет у межах наявних 

фінансових ресурсів.  

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить 

70,00 тис. гривень. 

4.1. Ресурсне забезпечення Програми  

(тис. гривень) 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації Програми 

Усього витрат на 

реалізацію 

Програми 

Витрати на реалізацію Програми 

за роками 

2020 2021 2022 

Обсяг ресурсів - усього 778,8 238,3 299,00 241,5 



у тому числі МІСЦЕВИЙ 

бюджет 

380,00 100,00 130,00 150,00 

- кошти інших джерел   398,8 138,3 169,00 91,5 

 

5.Завдання, заходи та результативні показники Програми. Очікувані 

результати виконання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

- здійснення комісійних обстежень закладів освіти щодо їх підготовки до 

нового навчального року, оздоровчого періоду; 

- надання рекомендацій щодо організації харчування в закладах освіти, 

роботи харчоблоків з питань розширення асортименту дієтичних страв та страв 

« здорового харчування з максимальним збереженням поживних нутрієтів», а 

також мінімізації ручних втручань в процес приготування страв, дотримання 

санітарних вимог; 

- лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються для 

харчування дітей за показниками безпеки і якості. 

 Заходи Програми наведені в додатку до Програми. 

Очікувані результати - забезпечення безпечного, здорового, повноцінного, 

якісного,  мультипрофільного  харчування  дітям  закладів освіти Чупахівської 

селищної ради. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Контроль за реалізацією Програми покладається на відділ освіти, молоді 

та спорту Чупахівської селищної ради.Виконавці Програми до 20 грудня 

щорічно (2020-2022 роки)  надають відділу освіти,молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради  інформацію про виконання цієї Програми. 

Відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради до 25 січня 

щорічно (2020-2022 роки) надає узагальнену інформацію про хід виконання цієї 

Програми депутатському корпусу Чупахівської селищної ради. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                             Валентина ПОЛУЙКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2020-2022 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План підготовлений відділом освіти,  

молоді та спорту  

Чупахівської селищної ради 

_____________В.В.ПОЛУЙКО 

 



План заходів  

щодо створення належних умов  для організації  

безпечного харчування в закладах освіти 

 

І. Матеріально-технічне забезпечення  харчоблоків закладів освіти, 

впровадження новітніх форм організації харчування 

 

1.Проаналізувати результати проведеної паспортизації харчоблоків закладів 

освіти  з послідуючим щорічним моніторингом. 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                              керівники закладів освіти 

                                                                        Щорічно 

 

2.  За матеріалами паспортизації визначити пріоритетні потреби у проведенні 

поточних та капітальних  ремонтів, в т.ч. систем водопостачання, 

водовідведення, вентиляції; забезпеченні технологічним та холодильним 

обладнанням.(додаток 1) 

                                                                            Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                            Чупахівської селищної ради, 

                                                                             керівники закладів освіти                                                                                      

                                                                              Щорічно 

 

3.Розглянути можливість використання на харчоблоках закладів освіти 

сучасного технологічного обладнання (подрібнювачів, блендерів, тощо) для 

розширення асортименту дієтичних страв та страв  «здорового харчування» з 

максимальним збереженням поживних харчових нутрієнтів, в режимах 

приготування на пару, запікання з мінімальним використанням жирів, 

тушкування, тощо; а також для мінімізації ручних втручань в процес 

приготування страв 

                                                                            Чупахівська селищна рада, 

                                                                            Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                            Чупахівської селищної ради, 

                                                                              керівники закладів освіти                                                                                      

                                                                                       Щорічно. 

 

 

4.Розробити програму лабораторного контролю  за якістю та безпечністю 

харчових продуктів, що надходять в заклади освіти, передбачивши фінансове 

забезпечення лабораторних досліджень в акредитованих лабораторіях та 

затвердити програму рішенням сесії Чупахівської селищної ради.(додаток 2) 

                                                                             Чупахівська селищна рада 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                                    Чупахівської селищної ради, 

                                                                                      керівники закладів освіти                                                                                      

                                                                                      Щорічно. 

 



5. Опрацювати питання впровадження альтернативних форм організації 

харчування, а саме: мультипрофільне харчування за принципом «шведського 

столу», можливість вибору з декількох страв, впровадження нових рецептур, 

які пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу щодо можливості 

використання в харчуванні  дітей в закладах освіти. 

                                                                              Чупахівська селищна рада 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                керівники закладів освіти 

               

ІІ. Дотримання санітарно-гігієнічних  та протиепідемічних вимог, 

впровадження в закладах освіти постійно-діючих процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у 

небезпечних  точках (НАССР) 

 

1. Утворити   робочі групи  по розробці та запровадженню  процедур на 

принципах НАССР з числа відповідальних  за організацію харчування  осіб з  

урахуванням  рекомендацій наказу  Мінагрополітики  від 01.10.2012  №590 

«Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)» 

                                                                              Чупахівська селищна рада 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                   керівники закладів освіти 

2. Не допускати приймання  та введення в обіг харчових продуктів, отриманих з 

потужностей (виробники, постачальники, транспортні засоби), що не пройшли 

державної реєстрації або не отримали експлуатаційного дозволу відповідно до 

Закону України «про основні принципи та вимоги  до безпечності та якості 

харчових продуктів»  

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                  керівники закладів освіти 

 

3. Проводити вхідний контроль кожної партії харчових продуктів та 

інгредієнтів за органолептичними показниками, формою, відповідністю 

температури транспортування, якістю пакування, маркування, масою тощо. У 

разі необхідності  здійснювати лабораторний  контроль основних показників 

безпеки. Вилучати у встановлених законом випадках харчові продукти, якщо 

встановлено, що вони не відповідають  вимогам безпечності. 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                            Чупахівської селищної ради, 

                                                                      керівники закладів освіти 

4.Забезпечувати вимоги  щодо простежуваності за принципом  «крок назад» та 

надавати інформацію , передбачену статтею  22 Закону України «Про основні 

принципи та  вимоги до безпечності  та якості харчових продуктів» 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  



                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                  керівники закладів освіти 

5.Допускати на виробництво персонал, який не має протипоказань щодо 

поводженння з харчовими  продуктами (пройшов медичний огляд, навчання з 

питань гігієни персоналу та щодо  гігієнічних вимог  до виробництва та обігу  

харчових продуктів, що підтверджено відповідними документами) 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                   керівники закладів освіти 

6.Забезпечити використання  в процесі діяльності харчоблоків закладів освіти 

дезінфікуючих засобів (в тому числі засобів для дезінсекції та дератизації) і 

антисептиків, які зареєстровані та дозволені  до використання в Україні. 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                   керівники закладів освіти 

 

ІІІ. Проведення процедур закупівель харчових продуктів з урахуванням 

вимог законодавства про безпечність  та якість харчових продуктів 

 

1.При формуванні пакету документів для проведення процедур закупівель  

харчових продуктів  для закладів освіти забезпечити врахування  вимог до 

учасників процедур закупівель відповідно до вимог Закону України  «про 

основні принципи та вимоги  до безпечності  та якості харчових продуктів», а 

саме наявності: 

- позитивного Акту за результатами проведення планового (позапланового) 

заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання 

операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, з датою не 

пізніше  6 місячної давнини (ч.2 п.1 ст.20 ЗУ); 

-позитивного Акту  за результатами  проведення заходу  державного контролю 

у формі аудиту  постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР     

(ч.2 п.2 ст.20 ЗУ); 

-копії експлуатаційного дозволу  або підтвердження  про державну реєстрацію 

оператора ринку (ч.2 п.3-4 ст.20 ЗУ); 

-акту перевірки транспортного засобу , складеного за результатами планового 

(позапланового)заходу державного контролю стосовно додержання оператором 

ринку гігієнічних вимог  щодо поводження з харчовими продуктами з 

інформацією, що даний транспортний засіб може забезпечити належні 

температурні умови  перевезення харчового продукту (ч.2 п.1 ст.20 ЗУ); 

-позначень на маркуванні харчового продукту , що ідентифікують партію, до 

якої належить такий харчовий продукт, крім випадків, передбачених частинами 

другою і восьмою  статті 22-1ЗУ (ч.1 статті 22-1 ЗУ), а також алергенів (ЗУ 

«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів»); 

-інформації про відсутність у складі харчових продуктів генетично 

модифікованих організмів або отриманих з їх використанням, до проведення їх 

державної реєстрації (ч.1 п.6 ст.37 ЗУ); 

-експертних висновків (протоколів) лабораторних досліджень лабораторій, 

акредитованих відповідно до стандартів ІSO/IES 17025, ДСТУ ІSO 17025 



(ст.1ЗУ),  в т.ч. на показники мікробіологічної безпеки відповідно до вимог  

Наказу МОЗ України від 19.07.2019 №548 «Про затвердження 

Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових 

продуктів» та показники якості згідно технічних регламентів виготовлення. 

-інформації  згідно  п.1.4 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я  

України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо 

невідкладних заходів з організації  харчування дітей у дошкільних , 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» щодо недопущення 

використання  заборонених харчових продуктів ( в т.ч. тих, що містять 

синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, 

консерванти) та розділу 10 та додатку 9 ДСанПіН 5.5.2.008-01 «державні 

санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації  навчально-виховного процесу», затверджені 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 

№63 в частині асортименту шкільних буфетів 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                            Чупахівської селищної ради, 

                                                                керівники закладів освіти 

 

V. Інформаційно - роз’яснювальна робота 

 

1.Організація та проведення операторами ринку, які здійснюють  обіг харчових 

продуктів, гігієнічного навчання персоналу з питань безпечного поводження  з 

харчовими продуктами та запобігання інфекційних захворювань і харчових 

отруєнь 

                                                                             Відділ освіти, молоді та спорту  

                                                                             Чупахівської селищної ради, 

                                                                   керівники закладів освіти 

2.Проведення навчань з питань законодавства з безпечності харчових продуктів 

та впровадження системи НАССР для відповідальних осіб за організацію 

харчування в закладах освіти та операторів ринку, що надають послуги в сфері 

харчування дітей. 

Охтирське міськрайонне Управління Головно- 

го управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області 

Згідно затверджених планів роботи 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження передавальних  

актів відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

      Керуючись пунктом 31 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про загальну середню 

освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Валентини Полуйко про передачу майна з балансу 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради на баланс 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та розглянувши 

передавальні акти, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної радиОхтирського району  Сумської області (код 

ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул.Воздвиженська,53, смт Чупахівка  

Охтирського району  Сумської області, 42722)  Чупахівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області (код ЄДРПОУ 22983500, юридична адреса: провулок Шкільний, 2,     

смт Чупахівка Охтирського району, Сумської області, 42722), (додається). 

2. Передати з відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області (код ЄДРПОУ 41871313, юридична 

адреса: вул.Воздвиженська,53, смт Чупахівка Охтирського району  Сумської 

області, 42722)  Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району  Сумської області (код ЄДРПОУ 22983500, 

юридична адреса: провулок Шкільний, 2, смт. Чупахівка Охтирського району, 

Сумської області, 42722) по КПВК 0611020 «Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними 

підрозділами, відділеннями, групами)» залишок коштів власних надходжень, 

який  утворився на 01.01.2020 року в сумі 6210 грн. 03 коп. (шість тисяч двісті 

десять грн.03 коп.), та власні надходження 2020 року по ККДБ 25010100 у сумі 

3769 грн.32 коп. (три тисячі сімсот шістдесят дев’ять грн. 32 коп.)  та по ККДБ 

25010400 в сумі 456 грн.74 коп. (чотириста п’ятдесят шість грн. 74 коп.), та по 

КПВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»залишок 



коштів (благодійна допомога),який утворився на 01.01.2020 року в сумі 1072 

грн. 79 коп. (одна тисяча сімдесят дві гривні 79 коп.) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження передавального  

акта відділу освіти, молоді та спорту 

 Чупахівської селищної ради     

 

   Керуючись статтями 88, 107 Цивільного кодексу, керуючись пунктом 31 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про загальну середню освіту», заслухавши 

інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної 

ради Валентини Полуйко про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді 

та спорту Чупахівської селищної ради на баланс КЗ Чупахівський заклад 

дошкільної освіти(ясла-садок) «Сонечко-1»та розглянувши передавальний акт, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області (код 

ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул.Воздвиженська,53  смт Чупахівка 

Охтирського району Сумської області, 42722) Комунальному закладу 

Чупахівському закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області (код 

ЄДРПОУ 32364741, юридична адреса: пров. Заозерний, 2, смт Чупахівка 

Охтирського району Сумської області, 42722), (додається). 

 

2. Передати з відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області (код ЄДРПОУ 41871313, юридична 

адреса: вул.Воздвиженська,53  смт Чупахівка Охтирського району  Сумської 

області, 42722)  на Комунальний закладЧупахівський заклад дошкільної 

освіти(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського 

району  Сумської області (код ЄДРПОУ 32364741, юридична адреса: 

пров.Заозерний, 2, смт Чупахівка Охтирського району Сумської області, 42722): 

по КПВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» залишок коштів власних 

надходжень, який утворився на 01.01.2020 року в сумі 12419 грн.09 коп. 

(дванадцять тисяч чотириста дев’ятнадцять гривень 09 коп.) та власні 

надходження  2020 року по ККДБ 25010100 в сумі 4451 грн.94 коп. (чотири 

тисячі чотириста п’ятдесят одна грн.94 коп.)  

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенції з  

районного бюджету  

 

     Відповідно до Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 

частини першої  статті 26, пункту 6 статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  рішення Охтирської районної ради від 24.12.2019 

«Про районний бюджет Охтирського району на 2020 рік», селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з районного бюджету на 

утримання Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» для утримання трьох соціальних робітників,, які 

обслуговують жителів Олешнянської сільської ради в сумі 20 000, 00 грн. та 

направити на видатки по ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 15 600,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на 

заробітну плату» в сумі 4 400,00 грн.  

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення 23 сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради  від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

           Керуючись пунктами 4, 5 частини 2 статті 101 Бюджетного кодексу 

України,  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», КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (Ясла-

садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, заслухавши інформацію 

виконуючої обов’язки начальника фінансового відділу Любов Діброви про 

внесення змін до рішення 23 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної 

ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади  на 2020 рік», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

     З ТКВКБМС 3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 

субвенції» з КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів» в сумі 13 340 грн. та направити на ТКВКБМС 0112144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 

КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 

     Чупахівській селищній раді відкрити мережу по ТКВКБМС 0112144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» 

      З ТКВКБМС  3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» кошти в 

сумі 74 920 грн. направити на видатки поТКВКБМС 0112144 «Централізовані 

заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 

««Інші виплати населенню»74 920  грн. для забезпечення жителів Чупахівської 

ОТГ препаратами інсуліну.  

        З ТКВКБМС 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 192 000 грн. та з КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» 43 100 грн. направити на видатки ТКВКБМС 

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 192 000 грн. та з КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» 43 100 грн. 



        З ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на 

ТКВКБМС 0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 

послуг зв`язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 8 300 грн., на 

ТКВКБМС 0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та 

праці» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 17 100 грн. згідно 

програми соціального захисту населення Чупахівської селищної ОТГ на 2020 

рік» 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           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» 

 

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної 

ради проект про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік, 

сформований на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших 

нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести 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» (28.01.2020р.): 

Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме: 

Визначити на 2020 рік: 

       - доходи селищного бюджету у сумі 21 199 366 гривень, в тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 21 026 804 гривень, доходи 

спеціального фонду селищного бюджету – 172 562 гривень, згідно з додатком 

№ 1 цього рішення; , 

       - видатки селищного бюджету у сумі 21 858 023 гривень, в тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету – 21 494 948 гривень, видатки 

спеціального фонду селищного бюджету –363 075 гривень, згідно з додатком № 

3 цього рішення. 

       - профіцит селищного бюджету у сумі 0,00 гривень, в тому числі 

загального фонду селищного бюджету 0,00 гривень згідно з додатком № 2 до 

цього рішення. 

       - дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 0,00 гривень 

згідно з додатком № 2 до цього рішення. 

1.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 20120 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення. 

      1.3. Пункт 3 викласти в новій редакції, а саме: 

Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 

до цього рішення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n97


1.4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 2 173 693 гривень згідно з додатком 

№5 до цього рішення. 

         2. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

 

 

Селищний голова    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

Про затвердження коштів  

вільного залишку селищного  

бюджету Чупахівської  

селищної ради  

 

Керуючись пунктом 4 статті 14 Бюджетного кодексу України, статтею 65 

Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі  

офіційного висновку фінансового відділу Чупахівської селищної ради про обсяг 

вільного залишку бюджетних коштів селищного бюджету на 1 січня 2020 року 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити обсяг вільного залишку загального фонду селищного 

бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2020 року у сумі  1 755 857,95 

грн., в тому числі: 

1.1. Залишки медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  в сумі 336,89 грн.; 

                   1.2. Власних коштів в сумі  1 256 630,96  грн. 

          1.3. Залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров`я в сумі 

355 876,68 грн. 

1.4. Залишок по субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально - економічного розвитку окремих територій між місцевими 

бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 143 013,42 грн. 

2. Затвердити обсяг вільного залишку спеціального фонду селищного 

бюджету Чупахівської селищної ради на 01 січня 2020 року у сумі   36 639 грн. 

98 коп. в тому числі: 

        2.1. Залишок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва спеціального фонду селищного бюджету у 

сумі 6 559,05 грн. 05 коп.; 

        2.2. Екологічний податок в сумі 30 080грн. 93 коп.  

        3. Підставою для спрямування  коштів вільного залишку на здійснення 

видатків є рішення Чупахівської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про виділення коштів  

з вільного залишку 

 

 На підставі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, 

інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 

статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради, Чупахівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)      

«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному 

фонду, який склався на 01.01.2020 року, кошти субвенції з державного бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 143 013,42  

грн., та направити на видатки спеціального фонду бюджету розвитку по 

ТПКВКМБ 06117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» в сумі  143 013, 42 грн.  

    2. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному фонду , 

який склався на 01.01.2020 року, залишки медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам  в сумі  336, 89 грн. та направити ТКВКБМС 

3719410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції» з КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» кошти в 

сумі 336,89 грн.  для передачі до бюджету Охтирської міської об’єднаної 

територіальної громади для здійснення видатків вторинної медичної допомоги 

жителям Чупахівської ОТГ. 

        3. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ по загальному фонду 

залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров`я в сумі 355 876,68 грн. 

та направити на ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами)» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 121 583,68 грн. 

КЕКЕВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 34 293 грн. та КЕКВ 

2274 «Оплата природного газу» в сумі 200 000 грн.  



        4. Виділити кошти з вільного залишку бюджету Чупахівської ОТГ по 

загальному фонду який склався на 01.01.2020 року кошти в сумі 159 430 грн. та 

направити на видатки спеціального фонду по  ТКВКБМС 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 3110 «Придбання 

предметів і обладнання довгострокового користування» в сумі 31 000 грн. та 

видатки по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 5 000 грн. на видатки спеціального фонду ТКВКБМС 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання предметів і обладнання 

довгострокового користування» 16 500 грн. та видатки загального фонду КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 500 грн.  та ТКВКБМС 

0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» 5 000 грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних) 97 430 грн.   

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням 

соціальної допомоги вдома комунальної установи « Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 
 

       Керуючись Законом України «Про соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17 

січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013р. № 760 

«Про затвердження державного стандарту соціальної послуги догляду вдома», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі 

питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)», Положенням про вiддiлення соціальної допомоги 

вдома, Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома та у зв’язку з 

відсутністю на даний час методики обчислення  середньомісячного сукупного 

доходу громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надає соціальні 

послуги відділення соціальної допомоги  вдома, Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

            1. Тимчасово (до отримання установою методики обчислення 

середньомісячного сукупного доходу громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю) дозволити  обслуговування вiддiленням соціальної допомоги 

вдома за рахунок бюджетних коштів з 01.01.2020 р.: 

 
Кузьменко Катерина  Іванівна 27.11.1927 с. Новопостроєне, вул. Лісна, 6 

Гончарова Ганна Василівна 12.05.1953 с. Новопостроєне, пл. Миру, 18 

Губарєва Парасковія Василівна 01.01.1941 с. Новопостроєне, вул. Шкільна, 25 

Жарікова Лідія Василівна 27.04.1947 с. Новопостроєне, вул. Шкільна, 31 

Кузьменко Дмитро Миколайович 17.08.1956 с. Новопостроєне, вул. Лісна, 6 

Бабіна Надія Василівна 25.10.1938 с. П’яткине, вул. Охтирська, 43 

Гундарєва Лідія Іванівна 25.10.1949 с. Грінченкове, вул. Вишнева, 26 

Москальов Анатолій Михайлович 31.12.1987 с. Соборне, вул. Робітнича, 4 

Боровенська Ганна Федорівна 30.05.1931 с. Всадки, вул. Фрунзе, 21 

Дружинін Микола Олександрович 24.10.1946 с. П’яткине, вул. Охтирська, 22 

Дружиніна Любов Олексіївна 09.07.1949 с. П’яткине, вул. Охтирська, 22 

Парфілов Микола Васильович 12.04.1948 с. Оленинське, вул. Будильська,67 

Гречка Ольга Марківна 02.01.1937 с. Оленинське, вул. Шкільна, 11 

Орєхова Наталія Іванівна 28.01.1936 смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 14 

Курасова Лариса Василівна 24.11.1927 смт Чупахівка, вул.Новоселівська, 50 

Радченко Олександр Федорович 26.08.1950 смт Чупахівка, вул.Старосільська, 16 

Скачко Ганна Корніївна 18.06.1937 смт Чупахівка, вул. Травнева, 7 

Шишунова Раїса Василівна 28.05.1937 смт Чупахівка, вул. Новоселівська,48 



Бідоленко Олександр Вікторович 11.06.1979 смт Чупахівка, вул. Чкалова, 2 

Діброва Ганна Серафимівна 27.07.1941 смт Чупахівка, вул. Мічуріна, 24 

Керімова Севіль Шамилівна 26.02.1950 смт Чупахівка, вул. 8 березня 2, кв.2 

Чупрінов Сергій Дмитрович 20.04.1967 смт Чупахівка, вул. Охтирська, 13 

Панько Олексій Якович 28.03.1938 смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного,22 

Рудакова Ольга Володимирівна 15.01.1937 смт Чупахівка, вул. Некрасова, 12 

Щербак Марія Микитівна 21.12.1928 смт Чупахівка, вул. Некрасова, 14 

Фатко Ніна Михайлівна 27.06.1939 смт Чупахівка, вул. Покровська,70а, 

кв.11 

Кульомза Євгенія Василівна 10.10.1934 смт Чупахівка, вул. Польова, 26 

Загребельна Ганна Леонтіївна 05.04.1935 смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 8 

Борисенко Володимир Савелійович 25.03.1939 смт Чупахівка, вул. Паркова, 17 

Борисенко Мотрона Ігнатівна 17.01.1946 смт Чупахівка, вул. Паркова, 17 

Сидоренко Олена Василівна 01.09.1932 смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 5 

Кужель Валентина Василівна 29.10.1944 смт Чупахівка, вул. Чкалова, 8 

Лебедєва Світлана Йосипівна 13.02.1942 смт Чупахівка, вул. Л.Українки, 20 

Смілик Ганна Степанівна 01.09.1930 смт Чупахівка, вул. Польова, 10 

Фенько Ганна Данилівна 03.05.1930 смт Чупахівка, пров. Шкільний, 3 

Нагорна Ганна Іванівна 13.06.1937 смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного,25 

Боровенська Любов Петрівна 15.02.1932 смт Чупахівка, вул. Польова, 34 

Борисенко Катерина Семенівна 01.09.1939 смт Чупахівка, вул. Покровська, 51 

Журавель Михайло Якович 16.09.1947 смт Чупахівка, пров. Садовий, 3 

 

2. Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати здійснення 

обслуговування вказаних осіб у відділенні соціальної допомоги вдома. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого 

проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю комунальної 

установи « Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

 

    Керуючись Законом України «Про соціальні послуги», Наказом Міністерства 

соціальної політики від 07.06.2017р. № 956 « Про затвердження державного 

стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та 

осіб з інвалідністю», Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Положенням про 

вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з 

інвалідністю, Державним стандартом соціальної послуги пiдтриманого 

проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Прийняти на обслуговування до вiддiлення (групи) пiдтриманого     

проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю: 

     1) Затовку Микиту Івановича 12.07.1984 р.н. - смт Чупахівка 

     2) Латку Лідію Яківну 11.04.1954 р.н. – с. Розсохувате 

     3) Кульомзу  Євгенію  Василівну 10.10.1934 р.н. - смт Чупахівка 

    4) Дружиніна  Валентина  Ігнатівна 26.05.1953 р.н.- с.П’яткине 

    5) Мартишко Марія Миколаївна 18.03.1942 р.н.-с.Довжик 

 

     2. Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати здійснення 

обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого проживання 

осіб  похилого віку та осіб з інвалідністю. 

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням 

соціальної допомоги вдома комунальної установи « Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

 

     Керуючись Законом України «Про соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17 

січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 07.06.2017р. № 956 

«Про затвердження державного стандарту соціальної послуги  підтриманого 

проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», Положенням про вiддiлення (групу) підтриманого проживання осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, Державним стандартом соціальної послуги 

підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю та у зв’язку 

з відсутністю на даний час методики обчислення  середньомісячного сукупного 

доходу громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, яким надає соціальні 

послуги відділення (група) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб 

з інвалідністю, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

            1.  Тимчасово (до отримання установою методики розрахунку 

середньомісячного сукупного доходу громадян похилого віку та осіб з 

інвалідністю) дозволити  обслуговування вiддiленням (групою) підтриманого 

проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних 

коштів з 01.01.2020 р.: 
Клименко Іван Олександрович 11.01.1935 с. Грінченкове, вул.Вишнева, 24(а) 

Кириченко Віктор Андрійович 17.04.1962 смт Чупахівка, вул. Покровська, 143 

Затовка Микита Іванович 12.07.1984 смт Чупахівка, вул. Бережного,33 

Ханін Сергій Іванович 17.07.1952 смт Чупахівка, вул. Новоселівська, 6 

Кравченко Олександр Григорович 19.01.1952 смт Чупахівка, вул. Слобожанська, 22 

Латка Лідія Яківна 11.04.1954 с.Розсохувате 

Кульомза Євгенія Василівна 10.10.1934 смт Чупахівка, вул. Польова, 26 

Дружиніна  Валентина  Ігнатівна 26.05.1953 с.П’яткине 

 Мартишко Марія Миколаївна 18.03.1942 с.Довжик 

 

    2. Зобов’язати директора комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати здійснення 

обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого проживання 

осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. 



       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

         Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           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 

Чупахівської 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 відділом освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради. 

2. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування 

комунальних послуг між селищною радою та фінансовим відділом 

Чупахівської селищної ради. 

3. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування 

комунальних послуг між селищною радою та КП «Добробут» Чупахівської 

селищної ради. 

4. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та на відшкодування 

комунальних послуг між селищною радою та КУ «Центр надання 

соціальних послуг» Чупахівської селищної ради. 

   5. Розмір орендної плати за оренду нежитлового приміщення встановити в 

розмірі одної гривні за місяць. 

   6.  Відшкодування комунальних послуг проводити згідно фактичних витрат. 

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

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження актів безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської  

селищної  ради 

   

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

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера 

Чупахівської селищної ради Наталії Чуб про затвердження актів безоплатної 

передачі дров з балансу Чупахівської  селищної  ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  в кількості 11,0 м3 (8,0 Чупахівська  ЗОШ, 3,0- Грінченківська 

філія). (Додається) 

2. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради на баланс КЗ Чупахівського закладу дошкільної освіти 

(ясла-садок) « Сонечко-1»  в кількості 6,0 м3 . (Додається) 

3. Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради на баланс КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради. (Додається) 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

   

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Божку Сергію Івановичу  

 

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

Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1, статті 59 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 Божка Сергія 

Івановича – 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 Божку Сергію 

Івановичу, який зареєстрований за адресою: вул. Героїв Крут б. 38 кв. 211  

м. Суми, на земельну ділянку площею 1,8500 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із  земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920385400:01:001:5752 на території 

Лантратівського старостату Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Лихману Юрію Григоровичу 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 Лихмана 

Юрія Григоровича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 1,3000 га, розташовану в 

межах смт. Чупахівка на  території Чупахівської селищної ради, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Лихману Юрію Григоровичу, який 

зареєстрований за адресою: вул. Дружби, 12  смт Чупахівка, Охтирського 

району Сумської області, для ведення особистого селянського господарства 

(код КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,3000 га із  земель запасу, 

розташовану в межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

           

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
       



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Дубровському Дмитру Олександровичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

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

50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 

Дубровського Дмитра Олександровича – учасника АТО, про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності у приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА: 

   

     1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Дубровському Дмитру 

Олександровичу, який зареєстрований за адресою: вул. Петровського, 10, м. 

Охтирка, Охтирського району, Сумської області, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), кадастровий номер 

5920385400:01:001:5754, площею 1,8500 га, розташовану за межами 

с.Лантратівка на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

     3. Рішення 11 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 06.09.2018р 

«Про надання громадянам - учасникам АТО (УБД) дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства вважати таким, що втратило 

чинність. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Сулизі Юрію Миколайовичу 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 

Сулиги Юрія Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,50 га, 

розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Сулизі Юрію Миколайовичу, який 

зареєстрований за адресою: вул. О. Вербицького, 7  с. Оленинське Охтирського 

району, Сумської області, для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу, 

розташовану в межах  с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність гр. Невдачину Сергію Миколайовичу 

 

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

Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1, статті 59 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 Невдачина Сергія 

Миколайовича, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 1,7166 га, розташовану за межами с. Новопостроєне на 

території  Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 

5920385400:01:001:5679, площею 1,7166 га у приватну власність Невдачину 

Сергію Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: вул. Покровська ,70 

смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із  земель сільськогосподарського 

призначення на території Лантратівського старостату Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Хрякову Сергію Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної 

ради 

 

      Керуючись статтею 26 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. Хрякову Сергію 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. Хрякову Сергію Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області, площею – 

1,9511 га, кадастровий номер - 5920382000:01:005:5078.  

          2. Передати у власність громадянину Хрякову Сергію Миколайовичу 

земельну ділянку площею -1,9511 га (землі сільськогосподарського 

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

5920382000:01:005:5078 для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, 

Сумської області. 

              3. Громадянину Хрякову Сергію 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 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення за адресою: с. Оленинське, 

вул. Хліборобська, 20 

 

 Розглянувши заяву громадянина Жернового Миколи Петровича щодо 

продажу земельної  ділянки несільськогосподарського призначення під майном, 

що належить йому на праві власності, врахувавши рішення постійної комісії з 

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

підприємництва та земельних відносин, керуючись статтями 12, 116, 122, 127 та 

128 Земельного кодексу України, статтею 13 Закону України «Про оцінку 

земель», пунктами 7 та 9 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2009 року № 381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. З метою продажу громадянину Жерновому Миколі Петровичу, який 

зареєстрований вул. Хліборобська, 9, с .Оленинське, Охтирського району, 

Сумської області, забудованої земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, яка розташована по вул. Хліборобська, 20, с. Оленинське, 

Охтирського району, Сумської області, загальною площею 0,0200 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0071, на якій 

розташоване приміщення, яке належить гр. Жерновому М.П. на праві приватної 

власності. 

      2. Доручити селищному голові  Кужелю О.В. укласти із гр. Жерновим М.П.  

договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Встановити розмір авансового внеску в сумі 6947, 96  грн. 96 коп. ( шість 

тисяч дев’ятсот сорок сім  грн. дев’яносто шість копійок), що складає 20%  

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 34739 грн. 82 

коп (тридцять чотири  тисячі сімсот тридцять дев’ять гривень 82 коп.). 
     3. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на 

затвердження сесії селищної ради. 



      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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про  внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 

07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із 

землеустрою Лондар Євгенію Володимировичу» 

 

     Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву 

громадянина Лондар Євгенія Володимировича (додається)  про внесення змін у 

рішення  13 сесії 7 скликання селищної ради від 07.12.2018р. «Про надання 

дозволу на розробку документації із землеустрою Лондар Євгенію 

Володимировичу»,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

    

      1.  Внести зміни до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 

07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

Лондар Євгенію Володимировичу», а саме: в пункті 1 замість слів 

«орієнтовною площею 0,70 га» вказати «орієнтовною площею 0,76 га». 

     2.   В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 

     3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про  внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 

07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із 

землеустрою Березці Володимиру Миколайовичу» 

 

   Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву 

громадянина Березки Володимира Миколайовича (додається)  про внесення 

змін у рішення  13 сесії 7 скликання селищної ради від 07.12.2018р. «Про 

надання дозволу на розробку документації із землеустрою Березці Володимиру 

Миколайовичу»,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

   1.  Внести зміни до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від 

07.12.2018р. «Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою 

Березці Володимиру Миколайовичу», а саме: в пункті 1 замість слів 

«орієнтовною площею 0,70 га» вказати «орієнтовною площею 0,77 га». 

   2.   В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 

   3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної 

ради  від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних ділянок 

громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність» 

 

      Керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву 

громадянки Душенко Наталії Андріївни (додається)  про внесення змін у 

рішення  6 сесії 23 скликання від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі 

земельних ділянок громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність»,  

селищна рада ВИРІШИЛА: 

   1.    Внести зміни до рішення 13 сесії 23 скликання Чупахівської селищної 

ради від 27.04.2000 р « Про затвердження площі земельних ділянок, переданих 

у приватну власність», а саме :  

       1) в додатку до рішення під № 862 Халєєва Олександра Митрофанівна 

замість слів «вул. Червоноармійська, 7» вказати «вул. Червоноармійська, 9»; 

       2) в додатку до рішення під № 863 Душенко Наталія Андріївна замість слів 

«вул. Червоноармійська, 9» вказати «вул. Червоноармійська, 7». 

       2.   В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 

       3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв) 

 

 Керуючись статтею 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статтею 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Заслухавши 

інформацію начальника відділу економічного розвитку, інвестицій, 

регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  Тетяни Гончар про 

необхідність розробки технічної документації із землеустрою щодо 

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

невитребуваних земельних часток (паїв), врахувавши рішення постійної комісії 

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

підприємництва та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних 

земельних часток (паїв) відповідно до додатку 1. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження Програми соціального 

захисту населення  Чупахівської селищної 

ОТГ на 2020 рік 

 

   Керуючись   Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з 

метою підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, 

одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини, 

забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих 

воїнів АТО., заслухавши інформацію начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко, 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити програму соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ОТГ  на 2020 рік (додаток) 

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

питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма соціального 

захисту населення  

Чупахівської селищної ОТГ 

на 2020 рік 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт Програми соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ОТГ на 2020 рік (далі - Програма) 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Чупахівська селищна рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа  

про розроблення 

Програми 

Програма соціального захисту населення 

на 2020  рік  

3. Розробник Програми Чупахівська селищна рада 

4. Спів розробники 

Програми 

Управління соціального захисту населення 

Охтирської РДА  

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Чупахівська селищна рада, Управління 

соціального захисту населення Охтирської 

РДА 

6. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, Управління 

соціального захисту населення Охтирської 

РДА 

7. Термін реалізації 

Програми 

2020 рік 

8. Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні Програми 

селищний бюджет ( бюджет об’єднаної 

територіальної громади) 

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Упродовж останніх років прийнято ряд нормативно-правових актів з 

питань  посилення політики соціального захисту населення та   стану 

фінансування програм соціального захисту  за рахунок державного та місцевого 

бюджетів (бюджету об’єднаної територіальної громади).  

В рамках Програми  надаються додаткові пільги з оплати комунальних 

послуг інвалідам по зору І групи, інвалідам та людям інвалідність яких 

пов’язана  з наслідками Чорнобильської катастрофи, сім'ям які втратили члена 

сім'ї на ЧАЕС, інвалідам війни та учасники бойових дій, яким виповнилося 90 

років, інвалідам  по зору. 

      В умовах зростання цін та тарифів на житлово-комунальні послуги, з метою 

матеріальної підтримки сімей військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної 

операції та сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав в 

рамках місцевої програми їм надаються додаткові пільги з оплати житлово-

комунальних послуг.  

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих  дій 

органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади.  

 

3. Мета Програми 

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту 



населення, яке проживає на території Чупахівської об’єднаної територіальної 

громади Охтирського району, підвищення життєвого рівня малозабезпечених 

осіб, осіб з інвалідністю, воїнів-інтернаціоналістів, учасників 

антитерористичної операції та членів їхніх родин . 

Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити 

соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальний стан найбільш 

незахищених мешканців громади. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки виконання Програми 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2 

Програми, є: 

- підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю; 

- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих верств населення; 

- посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та  

членів їх сімей; 

- соціальна підтримка членів сімей з числа учасників бойових дій на 

території інших держав; 

- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально – 

вразливі категорії населення, в тому числі особи з обмеженими фізичними 

можливостями, учасники антитерористичної операції та члени їх сімей,  сім’ї 

військовослужбовців, які загинули (померли) під час  виконання обов’язків 

військової служби в ході проведення антитерористичної операції, сім’ї 

загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, внутрішньо-

переміщені особи,  особи, які укладатимуть контракт для проходження 

військової служби, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, які проживають на території ОТГ.  

Фінансування заходів Програми забезпечується за рахунок коштів  

бюджету об’єднаної територіальної громади, в межах асигнувань, передбачених 

на фінансування галузі соціального захисту. До виконання заходів Програми 

можливе залучення коштів інших джерел, не заборонених законодавством. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому 

законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної 

допомоги. 

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при 

формуванні показників   бюджету об’єднаної територіальної громади, виходячи 

з реальних можливостей. 

 Частина  бюджетних коштів  в сумі 121,500  тис. гривень направляється 

до Управління соціального захисту населення Охтирської РДА  

  Термін виконання Програми: протягом 2020 року. 

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 



-соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх  

сімей; 

-соціальна підтримка сімей загиблих учасників бойових дій на територіях 

інших держав; 

-надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян; 

-соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

 
Механізм реалізації Програми в частині виплати:  

— Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа 

постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – з нагоди відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

(26 квітня, 14 грудня); 

— Надання щомісячної стипендії особам, з числа інвалідів війни та 

учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років  та які 

постійно або фактично проживають на території Чупахівської ОТГ; 

— Встановлення 50% пільг на житлово-комунальні послуги, пільг на 

придбання твердого палива готівкою та з доступу до мережі Інтернет  

найбільш соціально вразливим категоріям осіб з інвалідністю, які 

проживають на території Охтирського району, які не мають інших 

пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок 

інших джерел; 

— Надання додаткової 50% знижки плати за користування житлово-

комунальними послугами або твердим паливом у межах норми 

споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання 

обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної 

операції; 

— Надання 50% знижки плати за користування житлово-комунальними 

послугами сім’ям загиблих учасників бойових дій та території республіки 

Афганістан; 

— Забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників 

антитерористичної операції; 

— Компенсація збитків від пільгового перевезення окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом; 

— Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку 

(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям 

громадян, які проживають на території Чупахівської ОТГ та  які мають 

таке право відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», « Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», « Про жертви 

нацистських переслідувань», « Про статус ветеранів військової служби і 

ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», « Про 

охорону дитинства» з урахуванням положень постанови Кабінету 



Міністрів України від 04.06.2015 № 389 « Про затвердження Порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу  сім’ї». 

 
Заходи та потреба в коштах на 2020 рік 
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Матеріальна допомога 

інвалідам, інвалідність яких 

пов’язана із наслідками 

ліквідації аварії на ЧАЕС 

(одноразова допомога) 

26 

квітня 

2020р. 

10 2000,00  2000,00 

Матеріальна допомога 

сім’ям, які втратили члена 

сім’ї   внаслідок аварії на 

ЧАЕС (одноразова допомога) 

26 

квітня 

2020р. 

8 1600,00 1600,00 

Матеріальна допомога 

учасникам ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, які 

мають інвалідність 

(одноразова виплата) 

14 

грудня 

2020 

8 1600,00 1600,00 

Щомісячна стипендія 

інвалідам війни та учасникам 

бойових дій, яким 

виповнилось 90 і більше 

років 

12 2 400,00 4800,00 

Пільги на послуги зв’язку 

(абонементна плата за 

квартирний телефон) 

окремим категорія громадян 

12 17 576,13 6913,56 

Надання додаткової 50% 

знижки за користування 

ЖКП сім’ям 

військовослужбовців, які 

загинули під час виконання 

обов’язків військової служби 

на території республіки 

Афганістан 

12 1 510,6 6454,38 

Надання додаткової 50% 

знижки за користування 

12 3 290,44 10504,20 



ЖКП сім’ям 

військовослужбовців, які 

загинули під час виконання 

обов’язків військової служби 

в ході проведення 

антитерористичної операції 

Надання додаткової 50% 

знижки на ЖКП найбільш 

соціально вразливим 

категорія осіб з інвалідністю 

12 1 292,59 3559,45 

Додаткові кошти для 

забезпечення твердим 

паливом (дровами) осіб, які 

виконують(виконували) 

службові обовязки в зоні 

проведення 

антитерористичної операції 

 

2020 рік 

6 2398,50 14391,00 

Проведення безоплатного 

капітального ремонту 

власних житлових будинків і 

квартир осіб, які мають право 

на пільгу 

1 раз на 

10 років 

за заявою   

 

                  Очікуваними результатами виконання Програми є: 

посилення соціального захисту та покращення матеріального становища 

особливо вразливих верств населення Чупахівської ОТГ  

 

6. Координація та контроль за ходом реалізації Програми 

Контроль за ходом виконання Програми здійснює Чупахівська селищна 

рада. 

 

 

 Начальник відділу «ЦНАП»                                         Лідія КУЗЬМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                           
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в 

відділі «Центр надання адміністративних послуг»  Чупахівської селищної 

ради 

 

        Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», Розпорядженням кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 року №523 –р « Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг» із змінами, Концепцією створення та розвитку Центру надання 

адміністративних послуг Чупахівської селищної ради на 2019-2020 роки, з 

метою покращення якості надання адміністративних послуг, заслухавши 

інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко  Чупахівська селищна рада    

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються в відділі 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

(додаток) 

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

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

та інвестицій. 

 

     

       Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

П Е Р Е Л І К 

адміністративних послуг, які надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

 Чупахівської селищної ради 

 № 

з/п 

Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 

послуги 

1 2 3 4 

01 

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 

1 01-01 Реєстрація місця проживання /перебування особи  Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи  

3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи  

4 01-04 Видача довідки зняття з  місця проживання 

5 01-05 Внесення до паспорта громадянина України зміни назви 

вулиці 

6 01-06 Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих 

у житловому приміщенні осіб)  

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 

02 

Паспортні послуги** 

7 02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі 

книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- 

або 45-річного віку 

Положення про паспорт 

громадянина України, 

затверджене постановою 

Верховної Ради України 

від 26 червня 1992 року 

№ 2503-ХІІ  

03 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно* 

8 03-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно  Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» (в редакції 

Закону від 26.11.2015 № 

834-VIII) 

9 03-02 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме 

майно, обтяження права на нерухоме майно, іпотеки  

10 03-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  

11 03-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

12 03-05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно  

13 03-06 Скасування запису державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування 

рішення державного реєстратора (за рішенням суду)  

14 03-07 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)  

04 

Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців* 

15 04-01 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті.  

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

https://drive.google.com/file/d/1S-Fn1pWzImH60BheFKNxaekeLmHzOhiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUhPvC-GTEujK2NaJ2oUIB3cgF_Ru65j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAxlspn-CGOZ0tUIYdQZuIL1yoYh3vSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vhvUPwR9_ns_VCHiO4CnSJdG1T13bPDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chKDjh9CHc16JK-QG9slFAazx7ambkui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chKDjh9CHc16JK-QG9slFAazx7ambkui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1QJncQMSu0LnELwgnsXHIOlmpRDPIcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1QJncQMSu0LnELwgnsXHIOlmpRDPIcO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrBcxFv1jjZ1TMVP7rhXEXLqy_EX_Sc9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3HH50FYJuz3U_KGf_wBex_tuNsgiIOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w3HH50FYJuz3U_KGf_wBex_tuNsgiIOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymmP68_4hOCv9j9ttFz6Dz3MUSvq-zGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymmP68_4hOCv9j9ttFz6Dz3MUSvq-zGL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eviwH5ra1hGktlZDduCTiBA8qT2ng8h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eviwH5ra1hGktlZDduCTiBA8qT2ng8h0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZesLuE8U3ujAUQ9Ttnggzowvg5SvGjbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZesLuE8U3ujAUQ9Ttnggzowvg5SvGjbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1sY9wMTy-b7Pr4C3qErpx6cBxxDGkLSkX
https://drive.google.com/open?id=1sY9wMTy-b7Pr4C3qErpx6cBxxDGkLSkX
https://drive.google.com/open?id=1sY9wMTy-b7Pr4C3qErpx6cBxxDGkLSkX
https://drive.google.com/open?id=1sY9wMTy-b7Pr4C3qErpx6cBxxDGkLSkX
https://drive.google.com/open?id=12YnIV2OBt4eZ9suEFi_zT6cO-HFXp2jV
https://drive.google.com/open?id=12YnIV2OBt4eZ9suEFi_zT6cO-HFXp2jV
https://drive.google.com/file/d/1zR05YLcOOV3PyAAQJEF68eBcyFNhJP1p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zR05YLcOOV3PyAAQJEF68eBcyFNhJP1p/view?usp=sharing


16 04-02 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора (крім громадського 

формування). 

юридичних осіб, 

фізичних осіб –

підприємців та 

громадських 

формувань» 17 04-03 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування)  

18 04-04 Державна реєстрація рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування).  

19 04-05 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування).  

20 04-06 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі 

установчого документа (крім громадського 

формування). 

21 04-07 Державна реєстрація включення відомостей про 

юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (крім громадського 

формування). 

22 04-08 Державна реєстрація включення відомостей про 

фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань  

23 04-09  Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (виписка з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань у паперовій 

формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, копії 

документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, 

фізичної особи - підприємця) 

24 04-10 Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань  

25 04-11 Державна реєстрація юридичної особи (крім 

громадського формування)  

26 04-12 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця  

27 04-13 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 

особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань  

28 04-14 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця  

29 04-15 Державна реєстрація припинення  юридичної особи в 

https://drive.google.com/file/d/10cyTCdq_CpcnORoejHVx9nirQg9qA3H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cyTCdq_CpcnORoejHVx9nirQg9qA3H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cyTCdq_CpcnORoejHVx9nirQg9qA3H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cyTCdq_CpcnORoejHVx9nirQg9qA3H4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gV_QgbqeMPpjZ8odCM3THznjmIB31IAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gV_QgbqeMPpjZ8odCM3THznjmIB31IAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gV_QgbqeMPpjZ8odCM3THznjmIB31IAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6SjehD2trhkjcjyGR3lefNoKZY9mgF5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6SjehD2trhkjcjyGR3lefNoKZY9mgF5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GyfwAWASGVEbDildBHXqg4sXmnbxd_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GyfwAWASGVEbDildBHXqg4sXmnbxd_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GyfwAWASGVEbDildBHXqg4sXmnbxd_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt9iagAS15Z9O71JbpAg2LY-o06uB7Zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt9iagAS15Z9O71JbpAg2LY-o06uB7Zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt9iagAS15Z9O71JbpAg2LY-o06uB7Zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt9iagAS15Z9O71JbpAg2LY-o06uB7Zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y1VUYmImH2UDBWwH3NHQDeBvvBLbkaHn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXIPfSbnL2Jx0OnZ1OQZE4FUZmNp8LaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXIPfSbnL2Jx0OnZ1OQZE4FUZmNp8LaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXIPfSbnL2Jx0OnZ1OQZE4FUZmNp8LaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXIPfSbnL2Jx0OnZ1OQZE4FUZmNp8LaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXIPfSbnL2Jx0OnZ1OQZE4FUZmNp8LaB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNga_ha0AkUs--fnGoHhMcrX4m3ApiE_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWMSYesUATYvZ7mR2JlSJEGVPStS-Rre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWMSYesUATYvZ7mR2JlSJEGVPStS-Rre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWMSYesUATYvZ7mR2JlSJEGVPStS-Rre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWMSYesUATYvZ7mR2JlSJEGVPStS-Rre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWMSYesUATYvZ7mR2JlSJEGVPStS-Rre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpmurrZzn_iGdWk8peEQmh3bm_xYyThk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rpmurrZzn_iGdWk8peEQmh3bm_xYyThk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivdbYIcc2qartAIQfWQCa__mia6sqhn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ivdbYIcc2qartAIQfWQCa__mia6sqhn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mGbuBZMY1DKW91S034VvJq-X6g-zbMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mGbuBZMY1DKW91S034VvJq-X6g-zbMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mGbuBZMY1DKW91S034VvJq-X6g-zbMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16mGbuBZMY1DKW91S034VvJq-X6g-zbMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7WD5JQidXGJCyR3WsY5mGNPAg__Z7gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z-DZacStl4t7uGRoq-LKNfR3r-aNob5h/view?usp=sharing


результаті її ліквідації (крім громадського формування).  

30 04-16 Державна реєстрація припинення  юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського 

формування). 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб –

підприємців та 

громадських 

формувань» 

31 04-17 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної  особи (крім громадського 

формування). 

32 04-18 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування). 

33 04-19 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадських 

формувань).  

05 

Видача відомостей з Державного земельного кадастру** 

34 05-01 Видача довідки про наявність та розмір земельної 

частки (паю), довідки про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення 

Земельний кодекс 

України,Закон України 

«Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям» 

35 05-02 Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 
оцінку земель» 

36 05-03 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 

включена до Державного фонду документації із 

землеустрою 

Закон України «Про 
землеустрій» 

37 05-04 Видача довідки з Державної статистичної звітності з 

кількісного обліку земель про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, 

угіддями 

Закон України «Про 

землеустрій» 

38 05-05 Виправлення технічної помилки у відомостях з Держав-

ного земельного кадастру, допущеної органом, що 

здійснює його ведення, з видачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

39 05-06 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку 

40 05-07 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 

витягу 

41 05-08 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні земель, 

встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

42 05-09 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

43 05-10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

44 05-11 Надання відомостей з державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

https://drive.google.com/file/d/1Z-DZacStl4t7uGRoq-LKNfR3r-aNob5h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Es3yGMlTB94vIrczluRb3lnTo4p6WYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Es3yGMlTB94vIrczluRb3lnTo4p6WYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Es3yGMlTB94vIrczluRb3lnTo4p6WYW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192ETTyxMx0twckkgUBpuRZIRI1xCVDUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192ETTyxMx0twckkgUBpuRZIRI1xCVDUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/192ETTyxMx0twckkgUBpuRZIRI1xCVDUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTXNBtRvxvIid9hpxlqxee69s3dE942R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTXNBtRvxvIid9hpxlqxee69s3dE942R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hTXNBtRvxvIid9hpxlqxee69s3dE942R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zqFptRXOkilruizkY6a2fl1MZI2p5c3K/view?usp=sharing


землі в межах території адміністративно-

територіальних одиниць 

45 05-12 Надання відомостей з державного земельного кадастру 

у формі викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

Земельний кодекс 

України, Закон України 
«Про землеустрій», 

Закон України « Про 

місцеве самоврядування 
в Україні» 

46 05-13 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах територій 

адміністра-тивно-територіальних одиниць, з видачею 

витягу 

47 05-14 Надання відомостей з державного земельного кадастру 

у формі довідки, що містить узагальнену інформацію 

про землі (території) 

48 05-15 Надання відомостей з державного земельного кадастру 

у формі копій документів, що створюються під час 

ведення Державного земельного кадастру 

49 05-16 Видача висновку про погодження документації із 

землеустрою 

06 

Державна реєстрація земельних ділянок** 

50 06-01 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу 

з Державного земельного кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 51 06-02 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 

видачею витягу 

07 

Питання місцевого значення 

52 07-01 Прийняття рішення щодо поділу чи об’єднання 

земельних ділянок (видача витягу з рішення чи копії 

рішення)  

Земельний кодекс України, 
Закон України «Про 

землеустрій», Закон 

України «Про оренду 
землі», Закон України        

« Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

53 07-02 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)  

54 07-03 Надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) (видача витягу 

з рішення чи копії рішення)  

55 07-04 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (видача витягу з 

рішення чи копії рішення)  

56 07-05 Внесення змін до діючого договору оренди земельної 

ділянки (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

57 07-06 Припинення договору оренди земельної ділянки (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)  

58 07-07 Поновлення договору оренди земельної ділянки (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)  

59 07-08 Надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки та продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (на якій 

розташовано об’єкт нерухомого майна, що є власністю 

покупця цієї ділянки), межі якої визначено в натурі та без 

зміни її цільового призначення (видача витягу з рішення 

чи копії рішення)  

60 07-09 Припинення права користування земельною ділянкою 

(видача витягу з рішення чи копії рішення)  

https://drive.google.com/file/d/1e0q5v9yWxKXgB5Lq9f42dmEapkXiAQXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0q5v9yWxKXgB5Lq9f42dmEapkXiAQXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e0q5v9yWxKXgB5Lq9f42dmEapkXiAQXe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUzEe8n02R3_-KO4sv7DgQcLaoo7eneN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUzEe8n02R3_-KO4sv7DgQcLaoo7eneN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bUzEe8n02R3_-KO4sv7DgQcLaoo7eneN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsK8VCkzR9FOGEuYdvNiRGPNzc3SD2Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsK8VCkzR9FOGEuYdvNiRGPNzc3SD2Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsK8VCkzR9FOGEuYdvNiRGPNzc3SD2Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsK8VCkzR9FOGEuYdvNiRGPNzc3SD2Tw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-7XWLI3ZDTe2fVTMIGba9PvDwMuy-nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-7XWLI3ZDTe2fVTMIGba9PvDwMuy-nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-7XWLI3ZDTe2fVTMIGba9PvDwMuy-nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YT8q3Xiaccx7hr096t38-O0mevN_9CBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YT8q3Xiaccx7hr096t38-O0mevN_9CBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpV_Ib8k7ldu9V6thMjYaPWRXyM__Gh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CpV_Ib8k7ldu9V6thMjYaPWRXyM__Gh2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmqSF9gSujH85a699c-yTRVCqA2jnkyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pmqSF9gSujH85a699c-yTRVCqA2jnkyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJJwaxUJBfYy4rJwBgG6jnlHo3wnitQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImT0OAOfbF9bq7WlRAyE7DkOl1e8Efvp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImT0OAOfbF9bq7WlRAyE7DkOl1e8Efvp/view?usp=sharing


61 07-10 Передача у власність земельної ділянки, що перебуває у 

комунальній власності(видача витягу з рішення чи копії 

рішення)  

62 07-11 Передача в оренду земельної ділянки із земель 

комунальної власності (видача витягу з рішення чи копії 

рішення)  

Земельний кодекс 

України, Закон України 

«Про землеустрій», 

Закон України «Про 
оренду землі», Закон 

України « Про місцеве 

самоврядування в 
Україні» 

63 07-12 Надання у постійне користування земельних ділянок із 

земель комунальної власності (видача витягу з рішення 

чи копії рішення)  

64 07-13 Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового 

призначення (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

65 07-14 Зміна цільового призначення земельної ділянки (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)  

66 07-15 Припинення права власності на земельну ділянку  у разі 

добровільної відмови власника землі (видача витягу з 

рішення чи копії рішення)  

67 07-16 Відмова від земельної ділянки, яка знаходиться у 

користуванні у разі добровільної відмови 

землекористувача (видача витягу з рішення чи копії 

рішення)  

68 07-17 Присвоєння/ уточнення поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна з видачею витягу з рішення 

виконавчого комітету  

Закон України «Про ре-

гулювання містобудів-ної 
діяльності» 

69 07-18 Прийняття рішення про переведення житлового будинку 

або житлового приміщення у нежитлові (видача витягу з 

рішення чи копії рішення)  

Житловий кодекс 

70 07-19 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 

реклами (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

Закон України «Про 

рекламу» 

71 07-20 Видача будівельного паспорта (внесення змін до 

будівельного паспорта) забудови земельної ділянки 

(видача витягу з рішення чи копії рішення)**  

Закон України «Про ре-

гулювання містобудівної 
діяльності» 

72 07-21 Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки (видача витягу з рішення чи 

копії рішення)**  

73 07-22 Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, 

установи та організацій сфери обслуговування (видача 

витягу з рішення чи копії рішення)*****  

Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері 

господарської 
діяльності», Закон 

України « Про місцеве 

самоврядування в 
Україні» 

74 07-23 Надання паспорта прив’язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності (видача витягу 

з рішення чи копії рішення)**  

Закон України «Про ре-

гулювання містобудівної 

діяльності» 

75 07-24 Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

(видача витягу з рішення чи копії рішення)*****  

Закон України «Про 
Перелік документів доз-

вільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності», Закон 
України «Про благоус-

трій населених пунктів» , 

Закон України  «Про 
місцеве самоврядування 

в Україні» 

https://drive.google.com/file/d/1zOnLnS0pvr9CIa622pbyyuTidz5Il5j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOnLnS0pvr9CIa622pbyyuTidz5Il5j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zOnLnS0pvr9CIa622pbyyuTidz5Il5j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166VRCQMgBorgGGe5536P7sMfIKa7dght/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166VRCQMgBorgGGe5536P7sMfIKa7dght/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166VRCQMgBorgGGe5536P7sMfIKa7dght/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFHAuH-D2-bd6BQzbdJrErrgCzAwIcwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFHAuH-D2-bd6BQzbdJrErrgCzAwIcwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hFHAuH-D2-bd6BQzbdJrErrgCzAwIcwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vdkgxb8TMqP7_Rxt9z_Z0qi-luyIqd5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vdkgxb8TMqP7_Rxt9z_Z0qi-luyIqd5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Vdkgxb8TMqP7_Rxt9z_Z0qi-luyIqd5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Euy1oPm_uq__4WNfnQcEMEbRCt8C-yjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Euy1oPm_uq__4WNfnQcEMEbRCt8C-yjp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4Z-tdyDY0mM1yggY1SnFJUaHwKvItyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4Z-tdyDY0mM1yggY1SnFJUaHwKvItyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4Z-tdyDY0mM1yggY1SnFJUaHwKvItyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7P0Pk0CceKljdEWi-eIxWZ5wPNOsAym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7P0Pk0CceKljdEWi-eIxWZ5wPNOsAym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7P0Pk0CceKljdEWi-eIxWZ5wPNOsAym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7P0Pk0CceKljdEWi-eIxWZ5wPNOsAym/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FTPUdWQbbg4S6dcv1XnjU8WSsnyza9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FTPUdWQbbg4S6dcv1XnjU8WSsnyza9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19FTPUdWQbbg4S6dcv1XnjU8WSsnyza9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_nJrINmqF-fRfhM6tnw87kbVrIWEDvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_nJrINmqF-fRfhM6tnw87kbVrIWEDvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_nJrINmqF-fRfhM6tnw87kbVrIWEDvB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbBSN3TNwQ8hBD-wgCaRTITmJfkUr4t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QbBSN3TNwQ8hBD-wgCaRTITmJfkUr4t3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qbni9HcGhCfB7TxiLbiMoeoU92jofwAB
https://drive.google.com/open?id=1qbni9HcGhCfB7TxiLbiMoeoU92jofwAB
https://drive.google.com/open?id=1qbni9HcGhCfB7TxiLbiMoeoU92jofwAB
https://drive.google.com/open?id=1GVIw90UNxIbVz1R1Td4oOQ4yK1E20l0p
https://drive.google.com/open?id=1GVIw90UNxIbVz1R1Td4oOQ4yK1E20l0p
https://drive.google.com/open?id=1GVIw90UNxIbVz1R1Td4oOQ4yK1E20l0p
https://drive.google.com/file/d/1nIuo3G6pKBNDUnxcy64v7GyljKbu-i6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIuo3G6pKBNDUnxcy64v7GyljKbu-i6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIuo3G6pKBNDUnxcy64v7GyljKbu-i6u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18zywlfyYQkTjOymR5vPP3fq78GZbI-kD
https://drive.google.com/open?id=18zywlfyYQkTjOymR5vPP3fq78GZbI-kD
https://drive.google.com/open?id=18zywlfyYQkTjOymR5vPP3fq78GZbI-kD
https://drive.google.com/file/d/1MIMzjnbvTTuI1oK6MqV8NcpyVfhZY_96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MIMzjnbvTTuI1oK6MqV8NcpyVfhZY_96/view?usp=sharing


76 07-25 Надання одноразової матеріальної допомоги  на 

лікування (видача витягу з рішення чи копії рішення) 

***** 

Закон України  «Про 

місцеве самоврядування 
в Україні» 

77 07-26 Надання одноразової матеріальної допомоги  

постраждалим від пожежі або стихійного лиха (видача 

витягу з рішення чи копії рішення) *****  

78 07-27 Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

ВВВ, учасникам АТО (видача витягу з рішення чи копії 

рішення) ***** 

79 07-28 Надання одноразової матеріальної допомоги  соціально-

незахищеним верстам населення (видача витягу з 

рішення чи копії рішення) ***** 

80 07-29 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 

категорій громадян (видача витягу з рішення чи копії 

рішення)*****  

81 07-30 Видача ордеру на видалення зелених насаджень*****  

Закон України «Про 
благоустрій населених 

пунктів» 

82 07-31 Видача довідки про вихід з особистого селянського 

господарства*****  

Земельний кодекс 

України, Закон України 
«Про землеустрій», 

Закон України « Про 

місцеве самоврядування 
в Україні» 

83 07-32 Видача довідки про членство в особистому селянському 

господарстві*****  

Земельний кодекс 

України, Закон України 

«Про землеустрій», 
Закон України « Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

84 07-33 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, у власність, в постійне 

користування (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

85 07-34 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

(видача витягу з рішення чи копії рішення)  

86 07-35 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

та передачі її в оренду, у власність, в постійне 

користування (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

87 07-36 Внесення змін до рішення селищної ради з земельних 

питань (видача витягу з рішення чи копії рішення)  

88 07-37 Надання висновку про погодження проекту землеустрою 

по відведенню земельної ділянки для містобудівних 

протреб (видача витягу з рішення чи копії рішення)**  

Закон України «Про ре-
гулювання містобудів-

ної діяльності», 

Земельний кодекс 
України, Закон України 

«Про землеустрій», 

Закон України « Про 
місцеве самоврядування 

в Україні» 

89 07-38 Рішення про продаж земельних ділянок державної та 

комунальної власності (видача витягу з рішення чи копії 

рішення)  

Земельний кодекс 

України, Закон України 
«Про землеустрій», 

Закон України « Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

08 

Послуги соціального характеру *** 

90 08-01 Прийом документів для призначення субсидій для Закон України «Про 

https://drive.google.com/file/d/19ODM4PnjLUGHhWjJ1Z5JdiAv0DJAHBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ODM4PnjLUGHhWjJ1Z5JdiAv0DJAHBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ODM4PnjLUGHhWjJ1Z5JdiAv0DJAHBXy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nimv4oq2J7_MUGsCydBT5uywLZM0snih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nimv4oq2J7_MUGsCydBT5uywLZM0snih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nimv4oq2J7_MUGsCydBT5uywLZM0snih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgD9MXBQhn3HhIiOy9utYFE58WYnucf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgD9MXBQhn3HhIiOy9utYFE58WYnucf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUgD9MXBQhn3HhIiOy9utYFE58WYnucf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwHZo0cH7HzxHJoA3GMutwYEQBRp8r3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwHZo0cH7HzxHJoA3GMutwYEQBRp8r3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FwHZo0cH7HzxHJoA3GMutwYEQBRp8r3V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UGvPd20_6_zg-mACY0viNimWF2eqI3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UGvPd20_6_zg-mACY0viNimWF2eqI3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UGvPd20_6_zg-mACY0viNimWF2eqI3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1es7Mlb0JvrU_Ur0zSuSA4iMcpp7TtZhY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PorNyVMyKVy3u03Q26uNxdCtI8dGaKwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PorNyVMyKVy3u03Q26uNxdCtI8dGaKwK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrQ5QkN_i5Y6WHkWS_68MUg6HVcpuJxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lrQ5QkN_i5Y6WHkWS_68MUg6HVcpuJxm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jHFmaZyiO_tiAlSi21sakr31ZusvOMMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jHFmaZyiO_tiAlSi21sakr31ZusvOMMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jHFmaZyiO_tiAlSi21sakr31ZusvOMMH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-oXDLQrW5riBg7FTKJwoQF5fUfGKsn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-oXDLQrW5riBg7FTKJwoQF5fUfGKsn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-oXDLQrW5riBg7FTKJwoQF5fUfGKsn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIJjvQEEnPonYELgj19QleuJIxwTfmnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIJjvQEEnPonYELgj19QleuJIxwTfmnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIJjvQEEnPonYELgj19QleuJIxwTfmnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uIJjvQEEnPonYELgj19QleuJIxwTfmnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15F0iLOytqDMyh7i0e0OBEDAEmtmy8KFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15F0iLOytqDMyh7i0e0OBEDAEmtmy8KFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qQORaEwtmWLVQtE1YsfkCb1vGPtvzy6e
https://drive.google.com/open?id=1qQORaEwtmWLVQtE1YsfkCb1vGPtvzy6e
https://drive.google.com/open?id=1qQORaEwtmWLVQtE1YsfkCb1vGPtvzy6e
https://drive.google.com/open?id=14mEdf2bRZWl34_QZWhWg9-t2W_qhXBM9
https://drive.google.com/open?id=14mEdf2bRZWl34_QZWhWg9-t2W_qhXBM9
https://drive.google.com/open?id=14mEdf2bRZWl34_QZWhWg9-t2W_qhXBM9
https://drive.google.com/open?id=1-ys0X2kmr0WVdkc1L8Gpb4bcNYltxi42


відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива;*****  

житлово-комунальні 

послуги», Закон України 
« Про місцеве самовря-

дування в Україні» 

91 08-02 Прийом документів для надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого газу*****  

Бюджетний кодекс 
України, Закон України 

« Про місцеве самовря-

дування в Україні» 

92 08-03 Прийом документів для призначення  тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме  

Сімейний кодекс 
України, Закон України 

« Про місцеве самовря-

дування в Україні» 

93 08-04 Прийом документів для призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям  

Закон України «Про дер-
жавну соціальну допо-

могу малозабезпеченим 

сім’ям», Закон України  

« Про місцеве самовря-
дування в Україні» 

94 08-05 Прийом документів для призначення державної допомоги 

у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не 

застраховані в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування  

Закон України «Про 

державну допомогу сім’ям 
з дітьми», Закон України   

« Про місцеве самовря-

дування в Україні» 
95 08-06 Прийом документів для призначення державної допомоги 

при народженні дитини 

96 08-07 Прийом документів для призначення державної допомоги 

при усиновленні дитини  

97 08-08 Прийом документів для призначення державної допомоги 

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  

98 08-09 Прийом документів для призначення державної допомоги 

на дітей одиноким матерям 

99 08-10 Прийом документів для призначення державної допомоги 

особі, яка доглядає за хворою дитиною  

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-
інвалідам» 

100 08-11 Прийом документів для призначення державної соціальної 

допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

101 08-12 Прийом документів для призначення надбавки на догляд 

за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами  

102 08-13 Прийом документів для призначення державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд  

Закон України «Про 
державну соціальну 

допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» 

103 08-14 Прийом документів для призначення компенсаційної 

виплати фізичній особі, яка надає соціальні послуги  

Закон України «Про 

соціальні послуги» 

104 08-15 Прийом документів для призначення виплати допомоги на 

дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях  

Постанова КМУ від 

13.03.2019 №250 « Деякі 

питання надання 
соціальної підтримки 

багатодітнім сім’ям» 

105 08-16 Прийом документів для призначення щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним 

Закон України «Про 

психіатричну допомогу» 

09 

Послуги Пенсійного фонду**** 

106 09-01 Надання довідкової інформації, консультацій, роз'яснень Закон України « Про 

https://drive.google.com/open?id=1-ys0X2kmr0WVdkc1L8Gpb4bcNYltxi42
https://drive.google.com/open?id=1-ys0X2kmr0WVdkc1L8Gpb4bcNYltxi42
https://drive.google.com/open?id=1-ys0X2kmr0WVdkc1L8Gpb4bcNYltxi42
https://drive.google.com/open?id=1K8PX8sqtC29e0ZAxnfG6fvOL9fqv_0Xw
https://drive.google.com/open?id=1K8PX8sqtC29e0ZAxnfG6fvOL9fqv_0Xw
https://drive.google.com/open?id=1Z_QQsKlfSn97Lf_hsnqmHZbnX_DbmnIe
https://drive.google.com/open?id=1Z_QQsKlfSn97Lf_hsnqmHZbnX_DbmnIe
https://drive.google.com/open?id=1Z_QQsKlfSn97Lf_hsnqmHZbnX_DbmnIe
https://drive.google.com/open?id=1Z_QQsKlfSn97Lf_hsnqmHZbnX_DbmnIe
https://drive.google.com/open?id=1T5wzchoYXScKdh0pS1E6LIiKXdghAJu-
https://drive.google.com/open?id=1T5wzchoYXScKdh0pS1E6LIiKXdghAJu-
https://drive.google.com/open?id=1oRPPJv_Xj1u6AnGCDl0_7LFut0r31lSt
https://drive.google.com/open?id=1oRPPJv_Xj1u6AnGCDl0_7LFut0r31lSt
https://drive.google.com/open?id=1oRPPJv_Xj1u6AnGCDl0_7LFut0r31lSt
https://drive.google.com/open?id=1oRPPJv_Xj1u6AnGCDl0_7LFut0r31lSt
https://drive.google.com/open?id=1hKQTscZH8RR0_JdPjeLH1KD-Dg3pRDyT
https://drive.google.com/open?id=1hKQTscZH8RR0_JdPjeLH1KD-Dg3pRDyT
https://drive.google.com/open?id=1GMSBVv4r7AsOD0lS0ByaBsHq5EMznfo7
https://drive.google.com/open?id=1GMSBVv4r7AsOD0lS0ByaBsHq5EMznfo7
https://drive.google.com/open?id=1tycWwDjChJ-R4iamwB3QzMMxF2llVgWV
https://drive.google.com/open?id=1tycWwDjChJ-R4iamwB3QzMMxF2llVgWV
https://drive.google.com/open?id=1aPy4uFwHgnbDzWE3yZe1PD7WqzsdACFD
https://drive.google.com/open?id=1aPy4uFwHgnbDzWE3yZe1PD7WqzsdACFD
https://drive.google.com/open?id=1R2LGWVGuVOUj-cW3QCzC63ddHSrv_knQ
https://drive.google.com/open?id=1R2LGWVGuVOUj-cW3QCzC63ddHSrv_knQ
https://drive.google.com/open?id=1BGeXBOlZj5fEYpPfrLJtabMl1jb6AAmt
https://drive.google.com/open?id=1BGeXBOlZj5fEYpPfrLJtabMl1jb6AAmt
https://drive.google.com/open?id=1DexE6lt3DVRoqTS-Ebb7ZlN0u6HsCMZ_
https://drive.google.com/open?id=1DexE6lt3DVRoqTS-Ebb7ZlN0u6HsCMZ_
https://drive.google.com/open?id=1jE7qNH5GPQfwWUn2wi-qXAmWsjvgMXb9
https://drive.google.com/open?id=1jE7qNH5GPQfwWUn2wi-qXAmWsjvgMXb9
https://drive.google.com/open?id=1jE7qNH5GPQfwWUn2wi-qXAmWsjvgMXb9
https://drive.google.com/open?id=1Cuy8_7mOnP-ao8p6TyjYgyUGPeXB8DaZ
https://drive.google.com/open?id=1Cuy8_7mOnP-ao8p6TyjYgyUGPeXB8DaZ
https://drive.google.com/open?id=1G-e6Gy3XseIMMbrhxWlLZKWbBw4ZDanq
https://drive.google.com/open?id=1G-e6Gy3XseIMMbrhxWlLZKWbBw4ZDanq
https://drive.google.com/open?id=1NWXUnHe3N4eXY6CXfYEFVGmZmxQePbgS
https://drive.google.com/open?id=1NWXUnHe3N4eXY6CXfYEFVGmZmxQePbgS
https://drive.google.com/open?id=1NWXUnHe3N4eXY6CXfYEFVGmZmxQePbgS
https://drive.google.com/open?id=1NWXUnHe3N4eXY6CXfYEFVGmZmxQePbgS
https://drive.google.com/open?id=1NWXUnHe3N4eXY6CXfYEFVGmZmxQePbgS
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing


щодо застосування законодавства про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, 

пенсійне забезпечення, прав та обов'язків платників ЄСВ 

та застрахованих осіб, надання переліку документів, 

необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, 

допомоги на поховання, надання консультацій щодо 

реєстрації на веб-порталі ПФУ, попередній запис до 

керівництва управління  

пенсійне забезпечення» 

107 09-02 Видача пенсійного посвідчення  

108 09-03 Прийом замовлень на видану довідок: про розмір пенсії, 

про перебування на обліку, про заробітну плату за 

формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7), прийом документів для 

проведення попередньої оцінки права особи на 

призначення пенсії, її перерахунок, прийом заяв про 

надання допомоги у витребуванні документів, 

необхідних для підтвердження страхового стажу, 

заробітної плати для призначення (перерахунку)пенсії, 

прийом заяв та документів щодо: переведення виплати 

пенсії за новим місцем проживання, виплати пенсії за 

довіреністю, зміни способу виплати пенсії тощо  

109 09-04 Видача свідоцтва про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування  

110 09-05 Видача виготовлених довідок  

10 

Державна реєстрація актів цивільного стану***** 

111 10-01 Видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу  Закон України « Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного стану» 
112 10-02 Видача свідоцтва про народження 

113 10-03 Видача свідоцтва про смерть 

  

Примітка: 

*-  послуги будуть надаватись  з моменту підключення громади до державного реєстру; 

** - послуги будуть надаватись  з моменту підписання Меморандуму про співробітництво; 

*** - послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП Чупахівської 

селищної ради та Управління соціального захисту населення Охтирської РДА; 

**** - послуги пенсійного фонду надаються через ЦНАП Чупахівської селищної ради 

представниками Відділу  згідно графіку прийому; 

***** - послуги будуть надаватись безпосередньо у приміщенні Чупахівської селищної ради 

відповідними спеціалістами. 

 

_______________ 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCDe90ZDJdJ8JaTJLWw7S4RYwBKbVR3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m3X6rH9mVwwtB0x0ytU0STdEn7nxQnj6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTp58u4vlm3MiwAFf13RxDQAa-Y9-8Yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G18_1VcVXBmweUkCKQijCesaox1gGUdo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G18_1VcVXBmweUkCKQijCesaox1gGUdo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-R0u9n3FiVg2RpXU3IE4xuVb2ytjrUU9/view?usp=sharing
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/f6eeecf24c42c8a1d04592137f23ab6b/vydacha_svidoctva_pro_derzhavnu_reestraciyu_shlyubu/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/b9ff3eebe53f3f966b3a4c7989b79d77/vydacha_svidoctva_pro_narodzhennya/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/436861d3277f55535721e17501f32922/vydacha_svidoctva_pro_smert/


 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

Про соціальний захист та  

соціальне забезпечення  

мешканців  Чупахівської  

селищної ради 

 

    Керуючись Законами України  «Про місцеве самоврядування», «Про 

адміністративні послуги», «Про соціальні послуги», «Про соціальний захист»,  

з  метою створення належних умов для забезпечення соціального добробуту 

жителів Чупахівської  селищної ради, в тому числі організації для них 

комплексних адміністративних і соціальних послуг та соціального захисту   

шляхом впровадження інтегрованої системи соціального захисту, заслухавши 

інформацію начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко, Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити модель надання адміністративних  та соціальних послуг і 

соціального захисту  за принципом «Єдиного вікна» через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» 

2. Створити фронт-офіс  з питань  соціального захисту населення  в  

Чупахівській  селищній раді з організацією прийому мешканців в ЦНАП 

3. Забезпечити інтегрований підхід до виявлення потреб жителів 

Чупахівської селищної ради та організації для них комплексних 

адміністративних та соціальних послуг і соціального захисту через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

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

питань з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 
Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

Про надання додаткових пільг  

окремим категорія громадян  

на території  Чупахівської  

селищної ради в 2020 році 

 

     Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус 

ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про жертви нацистських 

переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів 

внутрішніх справ та їх соціальний захист» з урахуванням положень постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.06.2015  №389 «Про затвердження порядку 

надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім`ї», Указу Президента України від 10.11.2006 №945 «Про 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», з 

метою підтримки матеріального становища вищезгаданих  категорій громадян, 

заслухавши інформацію начальника Відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Чупахівської селищної ради Л.Кузьменко, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

     1. Надати додаткову 50% знижку плати за користування житлово-

комунальними послугами або твердим паливом у межах норми споживання:  

    - сім’ям  військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків 

військової служби в ході проведення антитерористичної операції; 

   - сім’ям  загиблих учасників бойових дій на території республіки Афганістан. 

     2. Встановити 50% пільг на житлово-комунальні послуги, пільг на 

придбання твердого палива готівкою та доступу до мережі Інтернет найбільш 

соціально вразливим категоріям осіб з інвалідністю, які проживають на 

території громади та які не мають інших пільгових статусів та не користуються 

пільгами (знижками) за рахунок інших джерел, а саме : особи з інвалідністю 1 

групи по зору 

     3. Для забезпечення твердим паливом (дровами) пільгової категорії осіб, які 

виконують (виконували ) службові обов’язки у зоні антитерористичної 

операції, а під час виконання ними зазначених обов’язків - їх сім’ї та членів 

сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок травми, 

поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції, згідно з обласною програмою компенсації витрат 



постачальнику за поставку дров, виділити додаткові кошти (до фінансування) 

для забезпечення дровами учасників АТО згідно нормативів з урахуванням 

вартості дров та їх доставки за рахунок субвенції з обласного бюджету. 

       4. Надати одноразову матеріальну допомогу : 

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС до 

Дня укриття саркофагом ЧАЕС (  14 грудня  )  в розмірі 200 грн; 

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС  до Дня 

ліквідації аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн; 

- сім`ям, які втратили  членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації 

аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн. 

        5. Виплачувати щомісячну стипендію інвалідам та учасникам бойових дій 

Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років, в розмірі 100 

гривень. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку а 

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про надання матеріальної 

допомоги Барздовій  

Тетяні Яківні 
 

     Розглянувши заяву громадянки Барздової Тетяни Яківни, з доданими 

матеріалами, щодо надання матеріальної допомоги, враховуючи непередбачені 

обставини, які завдали потерпілій значних матеріальних збитків, керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати матеріальну допомогу на часткове відшкодування матеріальних 

збитків завданих в наслідок пожежі Барздовій Тетяні Яківні в розмірі 
5000 ( п’ять тисяч) грн.. 
 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

   

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження плану роботи 

 селищної ради на 2020 рік 

                   

  

           Керуючись  статтею  26   Закону  України  « Про місцеве самоврядування 

в Україні» та заслухавши  інформацію  секретаря  селищної  ради Миколи 

Маслюка про затвердження Плану роботи селищної ради на 2020 рік,  

Чупахівська  селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

  1 . Затвердити  план  роботи  селищної ради  на 2020 рік  з правом  змін та   

доповнень  протягом року. ( план додається). 

 

 

 

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 24 сесії 7 скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 28.01.2020  

ПЛАН 

роботи селищної ради на 2020 рік 
 

І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради 

І квартал 

 

1.Звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік. 
                                                                             Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                          комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                          соціально-економічного розвитку та інвестицій 

2. Про організацію закупівель товарів, робіт та послуг за кошти селищного 

бюджету на 2020 рік 
                                                            Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

3. Земельні питання 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   

                                                                      підприємництва та земельних відносин 

 

ІІ квартал 

 

1.Про криміногенну ситуацію в селищі та роботу правоохоронних органів по 

захисту правопорядку. 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань прав людини, правопорядку,   

                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони   

                                                                      навколишнього середовища 

2. Про роботу виконавчого комітету в міжсесійний період 
                                                                      Готують: виконком селищної ради 

3. Про хід виконання Програм, які фінансуються із селищного бюджету в 2020 

році 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

4. Про роботу виконкому по впорядкуванню та благоустрою присадибних 

ділянок, прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та 

вулиць селища                                                                                
                                                                     Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                     комісія з питань прав людини, правопорядку,   

                                                                     етики, депутатської діяльності, охорони   

                                                                     навколишнього середовища 

5. Про раціональне використання земель на території селищної ради 
                                                           Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   



                                                                      підприємництва та земельних відносин 

6. Земельні питання 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   

                                                                      підприємництва та земельних відносин 

 

ІІІ квартал 

1.Про ефективне використання об’єктів комунальної власності                                                                                                                                            
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   

                                                                      підприємництва та земельних відносин, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

2.Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку селища за 

перше півріччя 2020 року 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

3. Звіт про виконання селищного бюджету за перше півріччя 2020 року 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

4. Звіти постійних комісій про роботу 
                                                                      Готують: постійні комісії Чупахівської селищної   

                                                                       ради 

5. Земельні питання 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   

                                                                      підприємництва та земельних відносин 

 

IV квартал 

1. Про проект Програми економічного та соціального розвитку на 2021 рік 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

2. Про проект бюджету селищної ради на 2021 рік 
                                                                       Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

3. Звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2020 року 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з планування та фінансів, бюджету,   

                                                                      соціально-економічного розвитку та інвестицій 

4. Про орієнтовний план роботи селищної ради на 2021 рік 
                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійні     

                                                                      комісії 

5. Звіти постійних комісій селищної ради 
                                                                       Готують: постійні комісії 

6. Земельні питання 



                                                                      Готують: виконком селищної ради, постійна    

                                                                      комісія з питань будівництва, житлово-        

                                                                      комунального господарства, транспорту, зв’язку,   

                                                                      підприємництва та земельних відносин 

 

ІІ. Розгляд поточних питань. 

 

ІІІ. Діяльність селищної ради та її виконавчого комітету з підготовки 

проектів регуляторних актів 

 

№ 

П/П 

Вид 

проекту 

Назва проекту Ціль 

прийняття 

Строк 

підготовки 

Розробник 

проекту 

1 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення ставок 

єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємці, 

які застосовують 

спрощену систему 

оподаткування на 

території Чупахівської 

селищної ради 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

2 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення податку 

на нерухоме майно 

відмінне від земельної 

ділянки на території 

Чупахівської селищної 

ради 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

3 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення ставок 

та пільг зі сплати 

земельного податку на 

території Чупахівської 

селищної ради 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

4 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення податку 

на майно(в частині 

транспортного податку) 

на території Чупахівської 

селищної ради 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

5 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення розміру 

ставки збору за місця для 

для аркування 

транспортних засобів на 

майданчиках для платного 

паркування в смт 

Чупахівка 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

6 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення 

туристичного збору на 

території Чупахівської 

селищної ради 

Поповнення 

бюджету 

селища 

1-2 

квартал 

Виконком 

селищної 

ради 

 

IV. Організаційно-масові питання 

 

    1. Підводити підсумки організаційно-масової роботи селищної ради за 

півріччя 



    2. Організувати та провести загальні збори представників громади селища, 

узагальнити пропозиції, критичні зауваження, висловлені на зборах 

    3. Провести навчання для працівників апарату селищної ради, керівників 

комунальних підприємств, депутатів ради з питань декларування доходів 

    4. Організувати і провести звіти депутатів селищної ради перед виборцями, 

узагальнити критичні зауваження і пропозиції, висловлені виборцями під час 

зустрічей з депутатами селищної ради 

    5. Координувати роботу постійних комісій селищної ради, надавати 

практичну допомогу в організаційній діяльності 

    6. Провести перевірку юридичних знань апарату селищної ради 

    7. Забезпечити проведення засідань комісій при селищній раді 

    8. Контролювати хід виконання Указів Призедента України, Постанов 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень райдержадміністрації, районної 

ради та власні рішення та розпорядження 

    9. Вести постійну роботу по попередженню правопорушень та злочинності на 

території селищної ради, забезпечення правопорядку. 

    10. Проводити організаційну роботу по поповненню бюджету селищної ради, 

збір місцевих податків та зборів 

    11. Провести на території селищної ради організаційно-масові заходи та 

свята. 

 

V. Навчання депутатів селищної ради 

1. Податкове законодавство України 

2. Законодавство України про землю 

3. Законодавство України про житло 

4. Укази Президента України, Постанови Кабінету України 

5. Практика використань депутатських запитів та звернень 

6. Бюджетний кодекс 

 

VI. Взаємодія з апаратом селищної ради та виконкомом 

1. Щомісячно проводити засідання виконавчого комітету. 

2. Проводити засідання постійних комісій, засідання громадських організацій 

3. Проводити навчання депутатів селищної ради та навчання апарату селищної 

ради 

 

VIІ.Робота депутатів Чупахівської селищної ради на виборчих округах 

 

 

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

Про зміни у структурі виконавчих органів 

Чупахівської селищної ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів 

 

       Керуючись   пунктом 5 частини першої статті 26, пунктом 6 частини 

четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

розглянувши зміни до структурного складу виконавчих органів Чупахівської 

селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни в структурі  Чупахівської селищної ради  затвердженої на 

першій сесії сьомого скликання від 29.12.2017 зі змінами і доповненнями в 

частині: 

          1) вивести з відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, 

документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 

Чупахівської селищної ради наступні посади: 

            - секретар керівника ( з 15 березня 2020 року); 

            - спеціаліст І категорії. 

          2.      ввести в  відділ бухгалтерського обліку, звітності та господарської  

          діяльності посаду: 

             - бухгалтер ( 1 штатна одиниця). 

          3. Ввести в відділ організаційно-кадрової, загальної роботи, 

документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 

Чупахівської селищної ради посаду: 

        - спеціаліст (1 штатна одиниця) 

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

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

навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Двадцять четверта сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.01.2020                                                                                           смт Чупахівка 

Про утворення відділу  

соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

 

         Керуючись статтями 25, 26, 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   з метою забезпечення інтегрованого підходу та  

організації    комплексності    у сфері соціального  захисту населення і захисту 

прав дітей, заслухавши інформацію начальника відділу надання 

адміністративних послуг Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко,   

Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

      1.Утворити  відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради та встановити:          

               1)  відділ соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради  

є виконавчим органом  Чупахівської селищної ради у формі структурного 

підрозділу зі статусом юридичної особи;    

              2) юридична адреса відділу: 42722, Сумська обл, Охтирський  р-н,   

смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд.53. 

      2. Підпорядкувати відділу   соціального захисту населення    Чупахівської 

селищної ради комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» та внести зміни до структури комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради», а 

саме:     

              1) виключити зі структури комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради» службу бухгалтерського 

обліку;    

             2) функції з ведення бухгалтерського обліку та складання 

бухгалтерської звітності   виконувати  централізовано через бухгалтерську 

службу відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради. 

        3. Затвердити структуру відділу соціального захисту населення   

Чупахівської селищної ради.  (додаток 1) 

        4. Затвердити  положення про відділ соціального захисту населення    

Чупахівської селищної ради. (додаток 2) 

        5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

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

інвестицій. 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 



Додаток 1 

 

 

СТРУКТУРА 

відділу соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ради: 

 

Начальник відділу  

    Бухгалтерська служба  

    Соціальний інспектор 

 

Система соціального захисту населення  включає компонент соціальних 

послуг через надавача комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» 

 

Відділ соціального захисту населення  здійснює: 

- управління комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської   селищної ради»; 

- ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської   

селищної ради» централізовано через бухгалтерську службу відділу. 

 

Приймання документів від населення щодо соціального захисту, соціального 

забезпечення і надання соціальних послуг споживачам,  здійснюється через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
 

 

 

Секретар селищної ради                         Микола Маслюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1) Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної  ради (далі — 

Відділ ) є виконавчим органом Чупахівської селищної ради, що нею 

утворюється для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері 

соціального забезпечення населення. Відділ  є підзвітним і підконтрольним  

Чупахівській селищній раді, підпорядковується її виконавчому комітету та 

селищному голові . 

2) Відділ  є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право 

відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного 

казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені 

угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, 

нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Відділ  має печатку 

із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, 

відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи. 

3) Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією, нормами чинного 

законодавства, рішеннями Чупахівської селищної ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, цим По-

ложенням . 

4) Положення про відділ та його структура   затверджується рішенням 

Чупахівської селищної ради, штатна чисельність та фонд оплати праці 

працівників відділу розробляються начальником відділу в межах  затвердженої 

структури та затверджуються розпорядженням селищного голови. 

5) Посадову інструкцію начальника Відділу  затверджує селищний голова. 

6) Порядок взаємодії Відділу  з іншими виконавчими органами селищної 

ради визначається селищним головою.  

 
2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 
1) Відділ   представляє   інтереси Чупахівської селищної ради в галузі   со-

ціального захисту населення у відносинах з юридичними і фізичними особами. 
2) Відділ здійснює управління комунальними підприємствами, установами, 

організаціями сфери соціального захисту та соціального забезпечення 
населення  Чупахівської селищної ради. 

3) Основними завданнями Відділу  є:  
     - встановлення за рахунок власних   коштів і благодійних надходжень 

додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального 
захисту населення; 

     - вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги 
особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або 
визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також 
військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової 
служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або 
відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім'ям у будівництві 



індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у 
придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у 
першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, 
садівництва та городництва; 

- організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів 
у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також 
безоплатного харчування; 

- вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 
ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни 
та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання 
допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених 
законодавством; 

- забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо 
поліпшення житлових і матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, 
ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних 
репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, 
громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування 
в будинки осіб з інвалідністю і громадян похилого віку, які мають потребу в 
цьому, дітей, що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї 
громадян; 

- вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг 
особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і 
допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства; 

- вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і 
піклування; 

- подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які 
постраждали від стихійного лиха; 

- вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і 
пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в 
інших випадках, передбачених законодавством; 

- встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати 
щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми 
громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного 
стороннього догляду; 

- здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо 
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 
певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію; 

- організація надання соціальних послуг бездомним особам; 
- здійснення відповідно до закону заходів, спрямованих на запобігання 

бездомності осіб; 
- визначення видів безоплатних суспільно корисних робіт для осіб, яким 

призначено покарання у виді громадських робіт; 
- вирішення питань щодо надання працівникам освіти, культури, охорони 

здоров'я, іншим категоріям громадян, які працюють у сільській місцевості, 
встановлених законодавством пільг, а також щодо додаткового фінансового 



заохочення та забезпечення службовим житлом і службовим транспортом 
працівників охорони здоров’я, які працюють у сільській місцевості; 

- надання соціальних послуг відповідно до закону. 
4) Відділ має право: 

- вносити до селищної ради пропозиції з питань поліпшення 
соціального забезпечення і соціального захисту соціально незахищених 
мешканців територіальної громади; 

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів селищної ради, 
підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу; 

- розробляти та готувати нормативно-правові акти — рішення сесії 
ради, рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищного 
голови та інші документи з питань соціального захисту населення; 

- подавати Чупахівській селищній раді та її виконавчому комітету 
пропозиції, що належить до компетенції Відділу . 

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ 
1) Відділ  очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з 

посади  селищний голова відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування». 

2) Робота відділу  здійснюється на основі перспективного та поточних 
планів роботи. Працівники відділу  працюють на основі плану роботи Відділу  
та індивідуальних планів роботи; 

3) Приймання документів від населення щодо соціального захисту, 
соціального забезпечення і надання соціальних послуг споживачам,  
здійснюється через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради. 
 

 
4.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ 

1.Начальник Відділу:  
 - здійснює керівництво діяльністю Відділу; 
- розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та його структурних 
підрозділів, очолює та контролює їх роботу, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на Відділ  завдань; 
- затверджує положення про структурні підрозділи Відділу  та посадові ін-
струкції працівників Відділу; 
- визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів 
Відділу; 
- сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників 
соціальної сфери; 
- подає на затвердження селищному голові кошторис доходів і видатків та 
штатний розпис Відділу; 
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на 
утримання Відділу; 
- видає, у межах своєї компетенції, накази, розпорядження, організовує і 
контролює їх виконання; 
- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів 
соціальної сфери, що належать до сфери Відділу; 
- розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та 



баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій соціальної сфери, 
забезпечує  ведення їх бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської 
звітності; 

2. Начальник відділу має право брати участь в засіданнях органів місцевого 
самоврядування та виступати на них з питань, що належать до компетенції 
Відділу . 
3. Посадову інструкцію начальника Відділу  затверджує селищний голова. 

 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ  

1.Працівники Відділу  мають право: 
    1) Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 
України Конституцією та законами України. 
    2) На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення 
до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 
    3) На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду 
та стажу роботи. 
    4) На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 
праці. 
    5) На соціальний і правовий захист. 
    6) Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 
повноважень. 
    7) Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 
службових повноважень за посадою. 
   8) Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 
України. 
2. Працівники Відділу  зобов'язані: 
  1) знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого 

самоврядування, соціального захисту та соціального забезпечення населення; 
          2) працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 
розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 
час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни; 

  3) вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 
перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 
обов'язків; 

   4) поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у 
взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами; 

 5) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 
професійну кваліфікацію; 

  6) підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів; 
7) не допускати розголошення   інформації про громадян, що стали їм 

відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, 
яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню; 

8) не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
місцевого самоврядування та держави; 

 
6.ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ 

1. Відділ  фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених 



на його утримання. 
2. Відділ  володіє і користується майном, що знаходиться в його оператив-

ному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень 
чинного законодавства України. 

3. Оплата праці працівників Відділу  здійснюється відповідно до чинного 
законодавства. 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому Регламентом селищної ради. 

2. Реорганізація чи ліквідація Відділу  здійснюється на підставі рішення
 селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                         Микола Маслюк 
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