
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

 Про затвердження Програми 
оздоровлення та відпочинку 
дітей на 2020 рік

Керуючись  пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту
«а» статті  32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з
метою  створення  правових,  соціальних,  економічних  умов  для  належної
організації  та  проведення  процесу  відпочинку  та  оздоровлення  дітей,
відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»  (зі
змінами),  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Валентини Полуйко про Програму оздоровлення та відпочинку дітей
на 2020 рік, селищна  рада  
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської
селищної ради на 2020 рік (програма  додається).
      2.  Рекомендувати старостатам та керівникам закладів освіти селищної
ради:
             1)  Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації 
                   оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік.
            2)  Залучати до реалізації заходів програми і проекти відпочинку та 
                   оздоровлення дітей підприємства різних форм власності, 
                   розташовані на підвідомчій території, громадські, благодійні 
                   організації та фонди шляхом включення відповідних питань до 
                   соціально-економічних угод.
      3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради, а контроль на постійну комісію з  питань
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НА 2020 РІК

смт Чупахівка 
2020 рік



Програма  оздоровлення та відпочинку дітей
на 2020 рік (далі Програма)

1. Ініціатор розроблення програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної  ради

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа  органу  виконавчої
влади про розроблення програми

3. Розробник програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради

4. Співрозробники програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради

5. Відповідальний  виконавець
програми

Чупахівська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради

6. Учасники програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради,
ЗЗСО,  ЗДО,  ЦДЮТ  Чупахівської
селищної ради

7. Термін реалізації програми
2020 рік

8. Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації програми:

73442 грн 

9. Перелік  місцевих  бюджетів,  які
беруть  участь  у  виконанні
програми:
Обласний бюджет:            грн
Місцевий бюджет : 57000 грн.
Залучені кошти:
Із них
- місцевих підприємств
- спонсорські
- батьківські

16442грн

8842 грн
-
7600 грн



1. Мета і основні завдання
Метою  Програми  є  створення  дієвого  механізму  організації  та

проведення відпочинку та оздоровлення дітей і молоді закладів освіти у 2020
році,  який  врахував би соціально-економічні,  територіально -  географічні
особливості, потреби регіону та був спрямований на збільшення як якісних,
так і кількісних показників оздоровлення та відпочинку. 

Основні завдання Програми: 
- забезпечення оздоровлення дітей;
- впровадження альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей

і молоді у пересувних таборах наметового типу;
- здійснення  під  час  оздоровчої  кампанії  виховного  процесу  з

обов’язковим  застосуванням  таких  складових,  як  аспекти
патріотичного  виховання,  профілактика  негативних  явищ,  етико  –
естетичний та духовний розвиток особистості, укріплення фізичного та
психічного здоров’я дитини;

- впровадження та застосування інноваційних методів, форм та засобів
роботи  з  дітьми  та  молоддю  під  час  проведення  оздоровчо–
відпочинкової кампанії;

- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення
дітей; 

- створення  сприятливих  умов  для  розвитку  та  діяльності   закладів
відпочинку всіх типів, недопущення їх закриття.

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

Категорія дітей Кількість
дітей в
регіоні

(станом на
01.01.2019)

Планується
оздоровити

% 
від

контингенту

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування

8 5 63%

Діти-інваліди 4 2 50%
Діти, які постраждали внаслідок 
катастрофи на ЧАЕС
Діти з малозабезпечених сімей та
багатодітних сімей

58 25 43%

Діти, які перебувають на 
диспансерному обліку

48 24 50%

Талановиті та обдаровані діти 3 3 100%
Діти учасників АТО, БД та 
внутрішньо переміщених осіб

8 7 88%



2. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми
Напрямами Програми є:

- збільшення  кількості  дітей,  охоплених  організованими  формами
оздоровлення та відпочинку;

- створення  сприятливих  умов  для  розвитку  та  діяльності  закладів
відпочинку, недопущення їх закриття.

3. Результативні показники 
Виконання Програми дасть можливість:

- збільшити  кількість  дітей,  особливо  дітей  пільгових  категорій,
охоплених послугами оздоровлення та відпочинку у 2020 році;

- ефективно  використати  кошти  селищного  бюджету,  в  тому  числі
шляхом  розвитку  альтернативних  форм  оздоровлення  та  відпочинку
дітей; 

- удосконалити  механізми  співпраці,  координації  та  контролю  за
організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії;

- створити  відкритий,  об’єктивний  та  прозорий  механізм  підбору  та
направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення  області та
України;

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Програма  виконується  шляхом  здійснення  її  заходів  та  завдань

відповідними виконавцями.
Координація та організація виконання заходів Програми покладається

на  головного спеціаліста відділу освіти. Головний  спеціаліст відділу освіти
здійснює  контроль  за  станом  впровадження  і  реалізації  заходів  цієї
Програми  та  в  установлений  термін  подає  узагальнену  інформацію
Департаменту освіти та науки Сумської ОДА, управління молоді та спорту
ОДА про стан виконання Програми.

Начальник відділу освіти,                                           
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради                                                               Валентина ПОЛУЙКО  



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до структури та 
штатних одиниць відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради 

       Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко про внесення змін до
структури та штатних одиниць відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури та штатних одиниць відділу освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради, а саме вивести посади:
1) головний спеціаліст – 0,5 штатної одиниці;
2)  економіст – 0,5 штатної одиниці;
3)  бухгалтер -1 штатна одиниця;
4) водій – 0,5 штатної одиниці.

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

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 
до рішення Чупахівської

селищної ради
Структура та штатна чисельність

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради

з  2020 року

№
п/п

Назва
посад

Кількість
штатних 
одиниць

Апарат відділу
1 Начальник  відділу 1
2 Головний  спеціаліст 0,5
3 Головний спеціаліст 0,5

Централізована бухгалтерія
4 Головний  бухгалтер 1
5 Бухгалтер 1
6 Спеціаліст господарської групи 0,5

Методичний кабінет
10 Завідувач методичним кабінетом 1
11 Методист методичного кабінету 1
12 Методист психологічної служби 0,5

Центр дитячої та юнацької творчості
13 Директор 1
14 Керівник гуртка 1,5

Всього 9,5

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                    
Чупахівської селищної ради                                       Валентина ПОЛУЙКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

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

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

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

2.  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 п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

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

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

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

2.  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 п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання 
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

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.25.03.2020р.):

Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2020 рік:

        -  доходи селищного бюджету у сумі 21 268 266 гривень, в тому числі
доходи  загального  фонду  селищного бюджету – 21  095  704,00 гривень,
доходи спеціального фонду селищного бюджету – 172 562 гривень, згідно з
додатком № 1 цього рішення; 
       - видатки селищного бюджету у сумі 23 024 123 гривень, в тому числі
видатки загального фонду селищного бюджету – 22 501 048 гривень, видатки
спеціального фонду селищного бюджету –523 075 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 додатк  ом     №  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.

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

                             

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


ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

      Відповідно  до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини
першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті  28, статті  65
Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  підставі
клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Чупахівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради,  КЗ Чупахівський заклад
дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»,  КУ «Центр надання соціальних
послуг»  Чупахівської  селищної  ради,  Чупахівська  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
    
Перерозподілити раніше заплановані видатки по :

1. ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами (відділеннями,  групами))» з  КЕКВ 2274 «Оплата  природного
газу»  80 000  грн.,  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 26 000 грн. 

2. З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 2 600 грн.,  з  КЕКВ 2250
«Видатки  на  відрядження»  1 200  грн.,  з  КЕКВ  2275  «Оплата  інших
енергоносіїв та інших комунальних послуг» 6 000 грн., з КЕКВ 2800 «Інші
поточні видатки» 5 000 грн., з ТКВКБМС  0611150 «Методичне забезпечення
діяльності закладів освіти « з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та  інвентар»   2  000  грн.,  та  з  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»2 000  грн.   направити  на  видатки  по  ТКВКБМС   0610160
«Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),
селищах,  селах,  об`єднаних  територіальних  громадах»  на  КЕКВ  2273
«Оплата електроенергії» 2 000 грн., та на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,



обладнання та інвентар» 12 800 грн. та на ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення
діяльності  палаців  i будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  iнших
клубних  закладів»  на  КЕКВ   2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» в сумі 4 000 грн. 

3. ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  3  000  грн.,  з  КЕКВ  2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 500 грн., та направити на видатки по
ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2274 «Оплата
природного газу» в сумі 3 500 грн. 

4. З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2800 «Інші
поточні видатки» 5 000 грн., на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі
5 000 грн. 

5. З ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  в сумі 25 000 грн.  на ТКВКБМС
0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  на  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі  20 000  грн.,  та
ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців i  будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн.

Внести  відповідні  зміни  в  мережу  розпорядників  коштів  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Ввести  головного  розпорядника  коштів  Чупахівської  селищної
об’єднаної  територіальної  громади  відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради за КПК 08 «Орган з питань праці  та соціального
захисту населення»

КУ «Центр  надання соціальних послуг» Чупахівської  селищної  ради
визначити розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня. 

6. З  ТКВКБМС  0113242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
2 350 грн., КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 139 750 грн., направити на
видатки по ТКВКБМС 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
2 350 грн., КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 139 750 грн. 

Відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу по ТКВКБМС 0813242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення».

7. З ТКВКБМС  0113032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв`язку»  з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
200 грн., та з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 8 160 грн., направити на
видатки по ТКВКБМС 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян
з оплати послуг зв`язку» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
200 грн., та з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 8 160 грн.



Відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу по ТКВКБМС 0813032  «Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку».

8. З  ТКВКБМС  0113191  «Інші  видатки  на  соціальний  захист
ветеранів війни та праці» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
300 грн.,  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 17 181 грн.,  направити на
видатки по ТКВКБМС 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів
війни та праці»  на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 300 грн.,
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 17 181 грн. 

Відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу по ТКВКБМС 0813191 «Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці». 

9. З ТКВКБМС 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ 2111  «Заробітна
плата»  в сумі 133 000  грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі  29 300 грн.  направити на видатки  по ТКВКБМС 0810160 «Керівництво
і  управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,
об`єднаних територіальних громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в
сумі 133 000  грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 29 300
грн.  
      Відділу соціального захисту населення відкрити мережу по ТКВКБМС
0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах».

  З ТКВКБМС 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ 2111  «Заробітна
плата»  в сумі 321 860  грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 71108 грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»
в сумі 5 266 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 2 095 грн., з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1 980 грн., з КЕКВ
2250 «Видатки на відрядження» в сумі 198 грн.  направити на видатки  по
ТКВКБМС  0813241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» на КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 321 860  грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі   71  108  грн.,  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» в сумі 5 266 грн.,  на КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі
2  095  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі
1 980 грн., на КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 198 грн.

Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  спеціальному  фонду
селищного бюджету:

1. З ТКВКБМС 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ 2111  «Заробітна
плата»  в сумі 5 040,1 грн.,  з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі  1  108,82  грн.,  з  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» в сумі  1 200 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 700 грн.,
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  600  грн.,  КЕКВ  2250



«Видатки на відрядження» 1 200 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»
1  300  грн.,  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку»  900  грн.  та
направити  на  видатки  по  спеціальному  фонду  селищного  бюджету  на
ТКВКБМС  0813241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ 2111  «Заробітна
плата « в сумі 5 040,1 грн.,  з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі  1  108,82  грн.,  з  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» в сумі  1 200 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 700 грн.,
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  600  грн.,  КЕКВ  2250
«Видатки на відрядження» 1 200 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу»
1  300  грн.,  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 900 грн. 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про виділення коштів з вільного 
залишку коштів бюджету Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади 

               На підставі Бюджетного кодексу України, інших нормативно-
правових документів,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті  26 Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання
Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Чупахівської селищної
ради,  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, офіційного листа
від  Грунської  сільської  ради Охтирського  району Сумської  області  № 01-
29/327 від 19.12.2019 року, селищна рада ВИРІШИЛА:

     Виділити з вільного залишку коштів бюджету Чупахівської ОТГ, який
склався на 01.01.2020 року кошти в сумі  1 097 200  грн. та направити на:
         1. ТКВКБМС 0611020 « Надання загальної середньої освіти закладами
загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями,  групами)»  кошти   на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» 11 000 грн.,  та  КЕКВ 2240 «Оплата  послуг (крім
комунальних)» в сумі 25 000 грн. 
          2. Кошти  в сумі 37 553 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС
3719770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620  «Поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 37 553 грн.
Передати кошти з бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної
громади до бюджету Грунської сільської об’єднаної територіальної громади
у  вигляді  іншої  субвенції  з  місцевого  бюджету  для  надання  психолого-
педагогічних  послуг  для  дітей  з  особливими  освітніми  потребами
Чупахівської  селищної  ради у КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Грунської
сільської ради» на 2020 рік.
         3.  Кошти в сумі 43 300 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС
0112111 «Первинна медична допомога населенню,  що надається  центрами



первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та
поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  згідно
програми фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради
на  2020  рік.,  з  них  10 000  грн.  направити  на  придбання  дезинфікуючих
засобів, медичних масок, рукавичок, спиртових розчинів, захисних костюмів
для реалізації  заходів  щодо недопущення занесення  та поширення гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV на території
Чупахівської об’єднаної територіальної громади. 
        4.  Кошти в сумі 160 000 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС
0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у  разі  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  рад»  КЕКВ  3132
«Капітальний ремонт інших об’єктів».
       5. Кошти в сумі 408 147 000 грн.  направити на видатки по ТКВКБМС
0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,
центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»   на  КЕКВ  2111  «Заробітна
плата»  в  сумі  50 000  грн.  та  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  оплату  праці»
11 000 грн.,  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 319 000грн. та
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 28 147 грн.

6.  Кошти  в  сумі  200 000  грн.  направити  на  ТКВКБМС  0112111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної  (медико-санітарної)  допомоги»  КЕКВ 2610  «Субсидії  та  поточні
трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»  для  запобігання
поширенню,  діагностики  та  лікування  коронавірусу  (COVID-19)  для
забезпечення  медичних  працівників  засобами  індивідуального  захисту,
проведення  обстеження  населення  на  грип  та  коронавірус,  у  тому  числі
швидкими  тестами,   обладнання  палат  інтенсивної  терапії,  апаратами
штучної вентиляції легень.  

7.  Кошти  в  сумі  212 200  грн.  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС
0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)». 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття освітньої 
субвенції з державного 
бюджету 

      На підставі   пункту 1 статті 97, пункту 1 статті 1032 Бюджетного кодексу
України,  пункту 1 статті 62, пункту 6 статті 63 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», повідомлення Державної казначейської служби
України  №5  від  10.03.2020  року  «Про  зміни  до  помісячного  розпису
асигнувань  загального  фонду  державного  бюджету  (міжбюджетні
трансферти) на 2020 рік» селищна рада ВИРІШИЛА:

         1.  Прийняти  до  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної
територіальної  громади  освітню  субвенцію  з  державного  бюджету  в  сумі
68 900  грн.  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611020  «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі
з  дошкільними  підрозділами  (відділеннями,  групами))»  на  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  53 740  грн.,  та  на  КЕКВ 2120  «Нарахування  на
оплату праці» 15 160 грн. 
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію
з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку  та
інвестицій.

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про безоплатну передачу майна з  комунальної власності  Чупахівської
територіальної  громади  у  власність  комунальному  некомерційному
підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради
       Керуючись підпунктом 1 пункту «а»  статті 29 Закону   України  «Про
місцеве   самоврядування    в  Україні»,  заслухавши інформацію головного
бухгалтера  селищної  ради  Наталії  Чуб  про  безоплатну  передачу  майна
Чупахівської  селищної  ради  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  акт  прийому-передачі  майна  Чупахівською  селищною
радою комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради   на  суму
1228,20 грн. (одна тисяча двісті двадцять вісім гривень 20 коп.).

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

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ

Додаток 1



Перелік майна, що належить до комунальної власності Чупахівської
селищної ради та передається на баланс КНП «ЦПМСД»

Назва Кількість Ціна
Державний номерний 
знак підтип 1-1 (авто)

1 178,20

Печатка 1 250,00
Оснастка R-40 1 225,00
Штамп 2 500,00
Оснастка пластмасова 1 25,00
Оснастка трикутна 1 50,00
Всього 1228,20

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження
договорів оренди
    
 Керуючись   пунктом 43 частини першої статті 26, підпунктами 1,5 пункту
«а»  статті  30,  частини  п’ятої  статті  60  Закону  України   «Про   місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши інформацію головного  бухгалтера
селищної  ради  Наталії  Чуб  про  оренду  нежитлових  приміщень  та
відшкодування комунальних послуг, селищна рада ВИРІШИЛА:
          1.  Затвердити  договір  оренди  на  нежитлове  приміщення  та  на
відшкодування комунальних послуг між селищною радою та комунальним
некомерційним  підприємством  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради. ( Додається)
          2. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення між селищною
радою  та   Акціонерним  товариством  «Укрпошта»  Сумської  дирекції.
(Додається)
         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію  з  питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                        Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження акту
на оприбуткування дров

 
Відповідно  до  статей  26,  60  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу
житлово-комунального  господарства  Світлани  Хижняк   про  затвердження
акту на оприбуткування дров Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А:

 
1. Затвердити  акт  на  оприбуткування  дров  за  ордером  на  видалення

зелених насаджень в кількості  99,72 м 3.
2.  Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію   з

питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку,  підприємництва та земельних відносин, і  постійну комісію з
питань  планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного
розвитку та інвестицій

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження акту
 безоплатної  передачі дров з 
балансу  Чупахівської
селищної ради 

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

місцеве  самоврядування  в  Україні»,заслухавши  інформацію  начальника
відділу  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  Світлани
Хижняк  про  затвердження  актів  безоплатної  передачі  дров  з  балансу
Чупахівської селищної ради, селищна рада В И Р І Ш И Л А:

 
1. Затвердити  акт  безоплатної  передачі  дров  з  балансу  Чупахівської

селищної  ради  на  баланс  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  в кількості 21,8 м 3.(Додається)

2. Затвердити  акт  безоплатної  передачі  дров  з  балансу  Чупахівської
селищної  ради  на  баланс  КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради в кількості 20,5 м 3.(Додається)

3. Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію    з
питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  постійну  комісію  з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка
        



  Про  прийняття  в  оперативне  управління  Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської  селищної  ради закладів охорони здоров’я,  які
знаходяться  на  території  Довжицької  та  Олешнянської  сільських  рад
Охтирського району

         Відповідно  до   статей   32,  60   Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  104-108  Цивільного  кодексу  України,
статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, « Основи законодавства
України про охорону здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 року №1013-р « Про схвалення Концепції  реформи
фінансування  системи  охорони  здоров’я»,  рішення  29  сесії  7  скликання
Охтирської  районної  ради  від  12.03.2020  «  Про  передачу  в  оперативне
управління  КНП  «Центру  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради закладів охорони здоров’я,  які  знаходяться на
території Довжицької та Олешнянської сільських рад Охтирського району», з
метою  підвищення  рівня  медичного  обслуговування  населення,  якості
обстежень, впровадження нових підходів щодо  організації роботи закладів
охорони здоров’я  та їх фінансового забезпечення Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА :
          1. Прийняти в оперативне управління та на баланс КНП «Центру
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради заклади
охорони здоров’я, які знаходяться на території Довжицької та Олешнянської
сільських рад Охтирського району ( додаток 1 ).
      2. Створити комісію з питань прийняття-передачі майна закладів охорони
здоров’я,  які  знаходяться  на  території  Довжицької  та  Олешнянської
сільських рад Охтирського району ( додаток 2)  
      3. Підпорядкувати Олешнянську АЗПСМ    КНП «ЦПМСД» Чупахівської 
селищної ради як відокремлений структурний підрозділ з 01.04.2020 р.
      4.  Передати  в  оперативне  управління  та  на  баланс  Комунальному
некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико  -  санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради майно спільної власності сіл закладів
охорони здоров’я Олешнянської  АЗПСМ та Довжицького ФАПу.
       5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки  і культури.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1
СКЛАД

комісії з питань прийняття-передачі майна закладів охорони здоров’я,
які знаходяться на території Довжицької та Олешнянської сільських рад

Охтирського району

1. Воробйова Людмила Вікторівна – голова комісії, заступник селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів;

2. Міщенко Олена Володимирівна – секретар комісії, головна медсестра
КНП  «Центру  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради.

Члени комісії:



- Верес  Тетяна  Іванівна  –  начальник  відділу  бюджету,  планування,
комунальної власності Охтирської районної ради;

- Огреб  Наталія  Сергіївна  –  начальник  організаційного  відділу
Охтирської районної ради;

- Сєвідова  Людмила  Михайлівна  –  головний  бухгалтер  КНП «Центру
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради;

- Горбушко  Євгеній  Михайлович  –  завідувач  господарства
Чернеччинського   КНП  «Центру  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чернеччинського сільської ради;

- Павлова  Тетяна  Сергіївна  –  бухгалтер  з  обігу  основних  засоьів,
господарських  матеріалів  та  медикаментів  Чернеччинського   КНП
«Центру  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чернеччинського
сільської ради;

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми запровадження протиепідемічних заходів
для  запобігання  поширення  COVID  -19  на  території  Чупахівської
селищної ради на 2020 рік



       Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України,  спрямованих  на  запобігання  виникненню  і  поширенню
коронавірусної  хвороби  (COVID-19)»,  статтями  7,  22,  30  Закону  України
« Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
статтями 8, 9, 10, 11, 18, 33, 34 Закону України « Про захист населення від
інфекційних  хвороб»,  пунктом  22  частини  першої  статті  26підпунктом  1
пункту «а», підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України « Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  метою  недопущення  поширення  гострої
респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2
на території Чупахівської селищної ради заслухавши інформацію головного
лікаря комунального  некомерційного  підприємства  «  Центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  Галини
АШУРОВОЇ про  затвердження Програми запровадження протиепідемічних
заходів  для  запобігання  поширення  COVID  -19  на  території  Чупахівської
селищної ради на 2020 рік, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму  запровадження  протиепідемічних  заходів  для
запобігання поширення COVID -19 на території 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



запровадження
протиепідемічних заходів

для запобігання поширення
COVID-19 на території

Чупахівської селищної ради 
на 2020 рік.

смт Чупахівка
2020 рік

ПАСПОРТ
програми  запровадження протиепідемічних заходів для запобігання

поширення COVID -19 на території Чупахівської селищної ради 
на 2020 рік

1 Ініціатор розроблення програми: КНП ЦПМСД ЧСР

2 Розробник програми КНП ЦПМСД ЧСР

3 Співрозробник  Програми Фінансовий відділ 
Чупахівської селищної ради

4 Відповідальний виконавець програми Фінансовий відділ 
Чупахівської селищної ради



КНП ЦПМСД ЧСР

5 Учасники програми

Чупахівська селищна  рада , 
Фінансовий відділ 
Чупахівської селищної ради,   
КНП ЦПМСД ЧСР

6 Терміни реалізації програми 2020 рік

7
Перелік місцевих бюджетів, які 
приймають участь у виконанні 
програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет 

8
Орієнтований обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації  
Програми

2020- 200000 гривень

Загальні положення 

Новий   коронавірус  2019 року  (2019-nCoV)-це  новий  вірус,  який
спричиняє  розвиток  респіраторних  захворювань  у  людей  та  може
передаватися від людини до людини. Цей вірус вперше був ідентифікований
під  час  розслідування  спалаху хвороби в  м. Ухань, Китай, у грудні 2019
року.   Механізм   зараження,  шляхи   та   фактори   передачі   інфекції,
спричиненої  2019-nCoV, передача вірусу  від  людини до  людини можлива
крапельним,   повітряно-пиловим,   фекально-оральним  та  контактно-
побутовим  шляхами;   передача  вірусу  від тварини  до людини  можлива
контактним  шляхом  та  при  вживанні   сирих  або  недостатньо   термічно
оброблених  м’ясних  продуктів.  У  групі   осіб  із  найвищим  ризиком



зараження   є  медичні   працівники.   Враховуючи  загрозливу  епідемічну
ситуацію із захворюваністю на COVID-19,   розроблена Програма з метою
виконання  статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я,
статей 6, 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,
пункту 4 розпорядження Кабінету Міністрів від 03 лютого 2020 року № 93
«Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню на території України
гострої  респіраторної  хвороби,  спричиненої  коронавірусом  2019-nCoV»,
пунктів 2.4 розділу ІІ та 3.4 розділу ІІІ Методики розробки та впровадження
медичних  стандартів  медичної  допомоги  на  засадах  доказової  медицини,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня
2012  року  № 751  «Про створення  та  впровадження  медико-технологічних
документів  зі  стандартизації  медичної  допомоги  в  системі  Міністерства
охорони здоров’я України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2012 року за № 2001/22313 з метою оптимізації заходів щодо
недопущення  занесення  і  поширення  на  території  України  випадків
захворювань спричинених новим коронавірусом
Ця  програма  необхідна  для  забезпечення  стабільної  роботи   структурних
підрозділів КНП «ЦПМСД» ЧСР

Актуальність створення програми
На  рівні  держави  прийняті  протиепідемічні  заходи,  які направлені

на  стабілізацію   епідемічної   ситуації   та   оптимізації  заходів  щодо
недопущення  занесення  і  поширення  на  території  України  випадків
захворювань спричинених новим коронавірусом

                                                   Мета Програми:

- забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту
та  деззасобами  з  метою  мінімалізації  інфікування  коронавірусною
інфекцією.

                
Завдання Програми

Основними  завданнями  Програми є :
- забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту 

та деззасобами;
- недопущення  занесення  і  поширення  на  території  селищної  ради

випадків  захворювань  на  гостру  респіраторну  хворобу,  спричинену
коронавірусом 2019-nCoV.

Фінансове забезпечення



Фінансове  забезпечення  здійснюється  відповідно  до  законодавства
України  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  та  інших  джерел
фінансування не заборонених законодавством України.

             Очікувані результати Програми

Виконання Програми забезпечить:
- Збереження здоров’я населення громади.

- Реалізацію державних та обласних наказів та постанов

- Створення умов дотримання  санітарно– гігієнічного та 
протиепідемічного режимів. 

            Головний лікар                                              Галина АШУРОВА

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                      Додаток 1
Програма запровадження протиепідемічних заходів для запобігання

поширення COVID -19 на території Чупахівської селищної ради 
на 2020 рік

№
п/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
виконан-

ня
заходу

Джерела
фінансуван-

ня

Орієнтовні
обсяги

фінансуван-
ня (вартості),

гривень
1 Придбання 

предметів, 
Деззасіб 2020 Кошти 

місцевого 10000.00



матеріалів, 
деззасобів

бюджету
2 Маски  медичні 2020 Кошти 

місцевого 
бюджету

50000.00

3 Ізоляційні 
халати та бахіли

2020 Кошти 
місцевого 
бюджету

7000.00

4 Антисептик  для
обробки рук

2020 Кошти 
місцевого 
бюджету

5000.00

5 Захисні  
окуляри  
медичні

2020 Кошти 
місцевого 
бюджету

2000.00

6 Респіратори 
типу FFP2

2020 Кошти 
місцевого 
бюджету

3000.00

7 Рукавички  
медичні

2020 Кошти 
місцевого 
бюджету

1500.00

8 Мішок Амбу 2020 Кошти
місцевого
бюджету

5000

9 Пульсоксиметри 2020 Кошти
місцевого
бюджету

7500

10 Пірометри 2020 Кошти
місцевого
бюджету

10000

11 Експрес - тести 2020 Кошти
місцевого
бюджету

99000

РАЗОМ 200000,00

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка



Про внесення змін до структури 
відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної 
ради 

         Керуючись пунктом 5 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу соціального захисту населення Світлани Журавель про внесення змін
до структури відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:

        1. Внести зміни  до структури відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради (додаток 1).
        2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з
питань  планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку
та інвестицій. 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1 
СТРУКТУРА

 відділу соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради 

Відділ соціального захисту населення Чисельність
1 Начальник відділу 1
2 Державний соціальний інспектор 1

Бухгалтерська служба:
1 Головний спеціаліст 1



2 Спеціаліст 1

Разом по відділу 4

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка



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

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

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

2. Дозволити  фінансовому  відділу  і   відділу  бухгалтерського  обліку,
звітності  та  господарської  діяльності  Чупахівської  селищної  ради
проводити оплату товарів та послуг заходів пов’язаних з недопущенням
поширення  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2  на  території  Чупахівської  громади  з
подальшим затвердженням на черговій сесії. 

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток
ПЛАН

заходів з недопущення поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

на території Чупахівської селищної ради

з/п
Назва Заходу Термін

виконання
Відповідальні

виконавці
1 Визначити відповідальних осіб за дотримання

протиепідемічного режиму в закладах. 
З 25.03.2020 
на весь період
карантину

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

2 Провести роз’яснювальну роботу з персоналом
щодо індивідуальних заходів профілактики та

З  25.03.2020
на весь період
карантину

Керівники  структурних
підрозділів,  комунальних
закладів  та  установ  Чупа-



реагування  на  виявлення  симптомів  серед
працівників

хівської селищної ради

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

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

З  25.03.2020
на весь період
карантину

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

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка



Про створення Комунального
закладу «Будинок культури
Чупахівської селищної ради»

     Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з частиною 1 пункту 11 статті 15 Закону України «Про державну
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -  підприємців  та  громадських
формувань»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  культури  та
туризму  Чупахівської  селищної  ради  Віру  Калач  про  створення
Комунального  закладу  «Будинок  культури  Чупахівської  селищної  ради»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Створити Комунальний заклад «Будинок культури Чупахівської селищної
ради»
2. Затвердити Статут Комунального закладу «Будинок культури Чупахівської
селищної ради» (додається)
3. Підпорядкувати  Комунальному закладу «Будинок культури Чупахівської
селищної  ради»  в  якості  структурних  підрозділів  без  статусу  юридичної
особи  -  заклади  культури:  Лантратівський  БК,  Оленинський  СК,
Грівченківський СК, Новопостроєнський СК
4.  Затвердити  структуру  Комунального  закладу  «Будинок  культури
Чупахівської селищної ради»  (додаток 1)
5.   Чупахівській селищній раді:
      1.Забезпечити призначення керівника Комунального закладу «Будинок
культури Чупахівської селищної ради» відповідно до чинного законодавства
України;
      2.Вжити заходів  щодо виділення  коштів  на  фінансування  утвореної
комунальної установи.
6.  Керівнику  установи,  з  моменту  призначення  на  посаду,  підписати  та
надати відповідні документи для проведення державної реєстрації  Статуту
та  здійснити  інші  організаційні  заходи,  спрямовані  на  забезпечення
діяльності установи
7.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  а  постійну  комісію
селищної ради з питань молоді,  спорту, охорони здоров’я,  освіти,  науки, і
культури.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



              



           СТАТУТ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
« БУДИНОК КУЛЬТУРИ

ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

  

смт Чупахівка

2020 р.

 Цей   Статут,   розроблений  у  відповідності  до  Конституції  України,
Законів України « Про місцеве самоврядування», « Про культуру», « Про
інформацію»  та  інших  законодавчих  актів  України,  визначає
найменування, статус, основні засади діяльності у галузі культури, її права
та обов’язки, склад  і компетенцію органів управління і контролю, порядок
формування майна, порядок створення, реорганізації та її ліквідації. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



 1.1.  КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  «БУДИНОК  КУЛЬТУРИ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»  (далі – КЗ БК ЧСР) - це клубний
заклад  комунальної  форми  власності,  що  забезпечує  задоволення
культурних  потреб  мешканців  Чупахівської  ОТГ  у  розвитку  народної
традиційної культури, відродження, збереження й розвиток національної
творчості  та  мистецтва,  підтримку  художньої  творчості,  діяльності  
творчих  колективів  хорового,  театрального,  хореографічного  та  інших
видів мистецтв, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля,
є загальнодоступним  інформаційним, культурно-освітнім закладом,  діє з
метою  створення  умов  для  творчості,  формування  громадської  думки,
духовного розвитку, задоволення духовних потреб і організації відпочинку
населення, сприяє духовному розвитку особистості.

1.2.  Засновником  КЗ  БК  ЧСР  є  Чупахівська  селищна  рада  (далі  –
Засновник). 

1.3.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ  РАДИ»  є  бюджетним  та  неприбутковим  закладом,  що
заснований на спільній власності Чупахівської ОТГ. 

1.4.  Юридична  адреса  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  «БУДИНОК
КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» :
  42722                                                                      
Сумська область                     
Охтирський район
смт Чупахівка
вул. Воздвиженська, 53
Повна назва закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ». 
Скорочена назва – КЗ БК ЧСР

1.5.  До  КЗ  БК  ЧСР входять  структурні  підрозділи:  Лантратівський  БК,
Оленинський СК, Грінченківський СК, Новопостроєнський СК. 

1.6. КЗ БК ЧСР підпорядкований, підзвітний відділу культури та туризму
Чупахівської  селищної  ради, функціонує  на  основі  єдиного
адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису, очолює
директор.

1.7. КЗ БК ЧСР належить до  « Переліку базової мережі  закладів культури
місцевого  рівня»,  який  формується  на  підставі  державних  соціальних
нормативів  забезпечення  населення  закладами  культури  (Закон  України
«Про культуру»), є юридичною особою, має свою печатку, штамп з назвою
та адресою.



1.8. Загальне  спрямування  діяльності КЗ БК ЧСР здійснює Чупахівська
селищна рада.  Бухгалтерське  обслуговування  здійснюється  бухгалтерією
Чупахівської селищної ради за поданням директора КЗ БК ЧСР відповідно
до  цілей  її  утворення  і  в  межах  її  цивільної  правоздатності,  що
передбачено цим Статутом та чинним  Законодавством України.

1.9.  Процес діяльності  та  ведення діловодства  КЗ БК ЧСР здійснюється
державною мовою.

1.10.  КЗ  БК  ЧСР  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Законом  України  «Про  культуру»,  законами  України,  наказами  та
інструкціями  Міністерства  культури  України,  рішеннями  Чупахівської
селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, наказами відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради та цим Статутом, який
розроблений  відповідно  до  законодавчих  документів  та  затверджений
рішенням Засновника.

1.11. Рішення  Засновника,  прийняті  у  відповідності  до  чинного
законодавства,  мають  переважну  силу  порівняно  з  положеннями  цього
Статуту.

1.12. Даний Статут розповсюджується на усі заклади, що входять  у КЗ БК
ЧСР. 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  КЗ  БК  ЧСР створений  з  метою  надання  послуг  у  сфері  культури,
відродження і розвитку культури української нації, забезпечення свободи
творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної
та самодіяльної художньої творчості жителів громади, організації дозвілля.
2.2. Основними завданнями  є: 
2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва; 
2.2.2. Створення умов для задоволення культурних потреб населення; 
2.2.3. Сприяння процесам відродження і розвитку національної культури;
2.2.4. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості в
усій різноманітності  її  видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та
обдарувань людей; 
2.2.5. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб
населення;  надання інформаційних послуг  іншим закладам в організації
змістовного відпочинку; 
2.2.6.  Організація  та  проведення  святкових  та  розважальних  заходів,
культурного дозвілля громадян. 
2.3. КЗ БК ЧСР здійснює:



2.3.1.  Підготовку  і  проведення  свят,  вистав,  концертів,  літературно-
художніх, розважально - танцювальних програм, дискотек, дитячих ранків
та  інших  розважальних  програм,  виставок  майстрів  декоративно-
ужиткового мистецтва; 
2.3.2.  Проведення  видовищних  заходів,  у  тому  числі  за  участю
професійних творчих колективів та окремих виконавців;
 2.3.3. Організацію діяльності творчих колективів, гуртків, любительських
об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 
2.3.4. 3аписи звукових фонограм; 
2.3.5. Організацію різноманітних культурних заходів і програм за заявками
органу  місцевого  самоврядування,  організацій,  підприємств  та  окремих
громадян;
2.3.6.  Надає  допомогу  аматорським  колективам  та  іншим  клубним
закладам ОТГ; 
2.3.7. Здійснює іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не
заборонена чинним законодавством.  

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

3.1.  КЗ БК ЧСР фінансується з місцевого бюджету  у межах асигнувань,
передбачених  на  утримання  закладів  культури та  може  отримувати
додаткове  фінансування  за  рахунок  інших  джерел  не  заборонених
законодавством.

3.2. Засновник забезпечує КЗ БК ЧСР приміщенням, що відповідає умовам
обслуговування  населення,  необхідним  обладнанням  та  устаткуванням,
коштами  на  оновлення  звукового  обладнання,  комп’ютерної  техніки,
доступом до телекомунікаційних мереж, систему захисту закладів та майна
(грати, двері, вогнегасники, тощо).

3.3. Майно, обладнання знаходяться на балансі Засновника, закріплюється
за  ним  на  правах  оперативного  управління.  Здійснюючи  право
оперативного  управління,  КЗ  БК ЧСР володіє,  користується  зазначеним
майном,  вчиняючи  щодо  нього  дії,  які  не  суперечать  чинному
законодавству та цьому Статуту.

3.4.    Майно  Закладу  складають  основні  фонди  (обладнання,  технічні
засоби  та  інше  майно),  оборотні  кошти,  вартість  яких  відображена
у бухгалтерських документах.

3.5. Джерелами формування майна є:

3.5.1. Бюджетні кошти;



3.5.2. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді благодійних внесків,
пожертвувань організацій, підприємств, громадян;

3.5.3.  Інше  майно,  набуте  на  підставах,  не  заборонених  чинним
законодавством України.

3.6. Відчуження майна може мати місце лише за погодженням із селищною
радою у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.7.  Збитки,  завдані  внаслідок  порушення  майнових  прав  юридичними,
фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до  чинного
законодавства України.

3.8.  Розширення,  оновлення,  реконструкція  основних  фондів,  об’єктів
виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

3.9. Відчуження, списання, передача в оренду, заставу основних засобів КЗ
БК  ЧСР,  що  закріплені  за  ним  на  праві  оперативного  управління,
здійснюється за погодженням з селищною радою відповідно до чинного
законодавства України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4.1.  Повноваження  Засновника  визначаються  чинним  законодавством
України.  До  виключної  компетенції  Засновника  належать  прийняття
рішень про:

4.1.1. Затвердження штатного розпису та кошторису КЗ БК ЧСР;

4.1.2.  Затвердження  установчих  документів КЗ  БК  ЧСР та  змін  і
доповнень до них;

4.1.3. Затвердження посадової інструкцій керівника;

4.1.4. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.1.5. Фінансування КЗ БК ЧСР;

4.1.6.  Здійснення  поточного  контролю  за  фінансово-господарською
діяльністю;

4.1.7.  Ліквідацію  та  реорганізацію  (злиття,  приєднання,  перетворення,
поділ) КЗ БК ЧСР;

4.1.8. Закріплення нерухомого майна за КЗ БК ЧСР на праві оперативного
управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення
такого майна;



4.2.  Заклад підпорядковується відділу культури та туризму Чупахівської
селищної ради. До компетенції відділу належать повноваження щодо:

4.2.1. Погодження організаційної структури КЗ БК ЧСР;

4.2.2. Погодження штатного розпису кошторису КЗ БК ЧСР;

4.2.3.  Здійснення  поточного  контролю  за  якістю  надання  КЗ  БК  ЧСР
культурно-мистецьких послуг;

4.2.4. Здійснення трудових відносин;

4.2.5. Координація роботи КЗ БК ЧСР з іншими закладами культури;

4.2.6. Затвердження річних планів роботи та річних звітів;

4.2.7.Затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього
розвитку та проведення культурно - мистецьких заходів.

4.2.8.Інші  повноваження,  передбачені  чинним  законодавством  України
та рішеннями Засновника.

4.3.  Органом управління  КЗ БК ЧСР є директор, який призначається на
посаду  рішенням  Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до  Закону
України  «Про культуру».  Права та обов’ язки директора:

 4.3.1.  Директор  самостійно вирішує питання діяльності  КЗ БК ЧСР, за
винятком  тих,  що  віднесені  Статутом  та  чинним  законодавством  до
компетенції Засновника; 

4.3.2. Несе повну відповідальність перед Засновником за стан, діяльність
та  за результати діяльності КЗ БК ЧСР;

4.3.3. Забезпечує  контроль  за  виконанням  планів,  програм,  культурно-
дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи КЗ БК ЧСР та клубних
формувань,  створює  необхідні  умови  для  розвитку  народної  творчості,
культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення;

4.3.4.  Діє  без  доручення  від  імені  КЗ БК ЧСР,  представляє  його в  усіх
установах та організаціях; 
4.3.5.  Розпоряджається  майном  відповідно  до  чинного  законодавства  та
цього Статуту; 

4.3.6.Несе  відповідальність  за  створення  умов,  необхідних
для  забезпечення  належного  стану  збереження,  охорони і  використання
майна;



4.3.7.  Здійснює  прийом,  звільнення  працівників  з  посад  відповідно  до
законодавства України; 

4.3.8. Розробляє і подає на затвердження штатний розпис КЗ БК ЧСР.

4.3.9.  Веде облік робочого часу та вчасно за погодженням із  селищним
головою подає табель обліку робочого часу до бухгалтерії  Чупахівської
селищної ради;

4.3.10.  Розробляє  та  затверджує  посадові  інструкції  працівників  за
погодженням з відділом культури та туризму;

4.3.11.  В межах  своїх  повноважень  видає  накази,  що  є  обов’язковими
до виконання для працівників КЗ БК ЧСР;

4.3.12. Забезпечує виконання розпорядчих документів;

4.3.13.  Створює  належні  умови  для  підвищення  фахового  рівня
працівників;

4.3.14.  У  межах  своїх  повноважень  надає  доручення,  визначає
функціональні обов’язки працівників; 
4.3.15.  Застосовує  заходи  морального  та  матеріального  заохочення  до
працівників в межах фонду оплати праці, згідно з чинним законодавством
України вживає до працівників заходи дисциплінарного стягнення; 
4.3.16.  Забезпечує  охорону  праці,  дотримання  санітарно-гігієнічних  та
протипожежних норм, техніки безпеки, дотримання законності та порядку
у межах своїх повноважень.  

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

5.1.  Припинення  діяльності  КЗ  БК  ЧСР здійснюється  шляхом  його
реорганізації  або  ліквідації  у  відповідності  з  діючим  законодавством
України:

5.1.1.  При  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділ,  виділення,
перетворення)  його  права  переходять  до  правонаступника  за  рішенням
сесії селищної ради;

 5.1.2.  КЗ  БК  ЧСР може  бути  ліквідований  лише  за  рішенням  сесії
селищної ради та за погодженням з обласним управлінням  культури.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ



6.1. Статут Закладу набирає чинності з моменту його державної реєстрації
відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту затверджукються
рішенням сесії Чупахівської селищної ради.

6.3. Зміни та доповнення, які вносяться в статутні документи підлягають
реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4.  Положення,  які  не  знайшли  свого  відображення  в  Статуті,
регулюються чинним законодавством України.

Начальник відділу культури
та туризму                                                            Віра КАЛАЧ

                     Додаток 1
                         

 
СТРУКТУРА 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

на 01.03.2020 року

№ 
з/п

Назва закладу, структурного пiдроздiлу та посад    
Кiлькiсть 

штатних посад



1 КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

10

1.1 Директор 1
1.2 Керівник художній 1
1.3 Інструктор по роботі з дітьми 1
1.4 Інструктор з фізичної культури та спорту 1
1.5 Двірник 1
1.6 Прибиральник службових приміщень 2
1.7 Опалювач 3

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
2 ЛАНТРАТІВСЬКИЙ СБК 2
2.1 Директор 1
2.2 Прибиральник службових приміщень 1
3 ОЛЕНИНСЬКИЙ СК 2
3.1 Завідувач 1
3.2 Прибиральник службових приміщень 1
4 ГРІНЧЕНКІВСЬКИЙ СК 1
4.1 Завідувач 1
5 НОВОПОСТРОЄНСЬКИЙ СК 1
5.1 Завідувач 1

УСЬОГО: 16

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять п’ята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



25.03.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  четвертої  сесії  сьомого
скликання від 28.01.2020 « Про утворення відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради»

         Керуючись  статтями  25,  26,  34  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», в зв’язку зі зміною підпорядкування комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»,
заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення
Чупахівської  селищної  ради  Світлани  Журавель  про  внесення  змін  до
рішення двадцять  четвертої  сесії  сьомого  скликання  від  28.01.2020  «  Про
утворення  відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної
ради»,  Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

      1. Внести зміни до  рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання
від  28.01.2020  «  Про  утворення  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради», а саме:
      1)   пункт  1  доповнити  підпунктом  3)  Відділ  соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради є головним розпорядником коштів.
       2) пункт 2 доповнити підпунктами 3), 4), 5), 6), 7) та викласти в новій
редакції:          
       пункт 2. Змінити підпорядкування комунальної установи «Центр надання
соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  з  підпорядкування
Чупахівської  селищної  ради  шляхом  приєднання  до  відділу  соціального
захисту  населення зі  статусом  юридичної  особи  без  права  ведення
бухгалтерського обліку.
       підпункт 3) Правонаступником комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» є відділ соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
        підпункт 4) Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської  селищної  ради»  закрити  рахунки  в  органах  казначейства  та
перенести планові показники, обсяги виділених коштів, показники, проведені
з  початку  бюджетного  періоду,  касові  видатки  та  непогашені  бюджетні
зобов’язання  та майно комунальної установи на відділ соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
        підпункт 5) Передати залишки коштів спеціального фонду з КУ «Центр
надання  соціальних послуг»  Чупахівської  селищної  ради,  який склався  на
01.01.2020  року  в  сумі  1 262,51  грн.,  КПКВ  0113241  «  Забезпечення
діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення»,  код  доходу  25010100  «  Плата  за  послуги,  що  надаються
бюджетними  установами  згідно  з  їх  основною  діяльністю»  та  кошти,  які
надійшли  в  2020  році  в  сумі    646,85   грн.,  по  коду  доходів  25020100
« Благодійні внески, гранти та дарунки» залишок на 01.01.2020 в сумі 216,46
грн. та кошти які надійшли в 2020 році в сумі 5 940,00 грн. на реєстраційні



рахунки відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
по  КПКВ  0813241«  Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального захисту і соціального забезпечення».
        підпункт 6) створити комісію з припинення ведення бухгалтерського
обліку  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради» ( додаток 3 )
        підпункт 7) Затвердити Положення про комунальну установу «Центр
надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» ( додаток 4)

Селищний голова                          Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 3
 до рішення двадцять п’ятої сесії 

сьомого скликання від 25.03.2020 року 

СКЛАД 
комісії з припинення ведення бухгалтерського обліку 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 
Чупахівської селищної ради»

Голова  комісії:  Воробйова  Людмила  Вікторівна  -  заступник  селищного
голови зпитань діяльності виконавчих органів влади 



Члени комісії: 
1. Невдачина Тетяна Дмитрівна -  голова депутатської комісії планування та
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій 
2.  Діброва  Любов  Олександрівна  –  в.  о.  начальника  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради
3.  Богдан  Оксана  Сергіївна  -  головний  бухгалтер  комунальної  установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 
4. Кісіль Алла Михайлівна - бухгалтер комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 
5. Григор’єва Олена Василівна - завідувач відділення (групи) підтриманого
проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК

Додаток 4 
до рішення двадцять п’ятої сесії 

сьомого скликання від 25.03.2020 року 



ПОЛОЖЕННЯ 
про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг

Чупахівської селишної ради»

      1. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селишної  ради»  є  комплексним  закладом  соціального  захисту  населення,
структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні
послуги  особам/сім’ям,  які  належать  до  вразливих  груп  населення  та/або
перебувають у складних життєвих обставинах (далі — особи/сім’ї).

2.  Найменування   установи:  Комунальна  установа  «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селишної ради», скорочена назва КУ «ЦНСП
Чупахівської селищної ради».

3.  Юридична  адреса:  42722,  Сумська  область,  Охтирський  район,
смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53.

4. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селишної  ради»  утворюється,  реорганізується  та  ліквідується  в  порядку,
передбаченому  законодавством,  Чупахівською  селищною  радою   (далі  —
засновник)  з  урахуванням  потреб  територіальної  громади.  Діяльність
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селишної  ради»  повинна  відповідати  критеріям  діяльності  надавачів
соціальних послуг.

5. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує
обласний  центр  соціальних  служб,  Департамент  соціального  захисту
населення Сумської ОДА, відділ соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради.

6.  Комунальна  установа  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селишної ради» у своїй діяльності  керується  Конституцією та
законами  України,  актами  Президента  України  та  Кабінету  Міністрів
України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з
питань надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

7. Основними завданнями установи є:

проведення  соціально-профілактичної  роботи,  спрямованої  на
запобігання  потраплянню  в  складні  життєві  обставини  осіб/сімей,  які
належать до вразливих груп населення;

надання  особам/сім’ям  комплексу  соціальних  послуг,  яких  вони
потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з
метою мінімізації або подолання таких обставин.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


8.  Комунальна  установа  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селишної  ради»  відповідно  до  визначених  цим  Положенням
завдань:

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік;

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних
послуг;

надає  допомогу  особам/сім’ям  у  розв’язанні  їх  соціально-побутових
проблем;

забезпечує  соціальне  супроводження  прийомних  сімей  і  дитячих
будинків сімейного типу;

забезпечує  соціальний  патронаж  осіб,  які  відбули  покарання  у  виді
обмеження або позбавлення волі  на певний строк,  а  також звільнених від
подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом,
за  повідомленням  структурного  підрозділу  з  питань  соціального  захисту
населення  районної  держадміністрації,  селищної  ради  об’єднаної
територіальної громади, бере участь у роботі спостережних комісій;

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

вносить  відомості  до  реєстру  надавачів  та  отримувачів  соціальних
послуг;

проводить  моніторинг  та  оцінювання  якості  наданих  ним  соціальних
послуг;

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які
надають соціальні послуги;

взаємодіє з  іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг,  а
також  з  органами,  установами,  закладами,  фізичними  особами  —
підприємцями,  які  в  межах  компетенції  у  відповідній  адміністративно-
територіальній  одиниці  або  територіальній  громаді  надають  допомогу
особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист;

інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально
про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок
їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися
із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно
читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у
кріслах колісних.

Інформація  також надається  у  вигляді  листівок,  буклетів,  брошур,  за
потреби — із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля),
мовою,  доступною  для  розуміння  та  читання  особами  з  інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень.



Відповідні  матеріали  розміщуються  в  засобах  масової  інформації,  на
веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних
ресурсах;

інформує населення про сімейні  форми виховання дітей та проводить
первинний  відбір  кандидатів  у  прийомні  батьки,  батьки-вихователі,
патронатні вихователі;

бере  участь  у  визначенні  потреб  населення  територіальної  громади  у
соціальних  послугах,  а  також у  підготовці  та  виконанні  програм  надання
соціальних  послуг,  розроблених  за  результатами  визначення  потреб
населення територіальної громади у соціальних послугах;

готує  статистичні  та  інформаційно-аналітичні  матеріали  стосовно
наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради або Чупахівській
селищній раді;

забезпечує захист персональних даних отримувачів соціальних послуг
відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Установа з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у
територіальній  громаді,  надає  такі  соціальні  послуги:  догляд  вдома,
підтримане проживання; соціальна адаптація; екстрене (кризове) втручання;
консультування;  соціальний  супровід;  представництво  інтересів;  соціальна
профілактика; інформування; інші послуги.

10.  Послуги надаються  установою за  місцем проживання/перебування
особи/сім’ї  (вдома),  у  приміщенні  надавача  соціальних  послуг,  за  місцем
перебування  особи/сім’ї  поза  межами  приміщення  надавача  соціальних
послуг (зокрема на вулиці).

Для надання соціальних послуг в установі утворюються такі структурні
підрозділи (відділення):

відділення  соціальної  роботи  (проведення  соціальної  роботи  з
особами/сім’ями,  зокрема  інформаційно-просвітницька,  соціально-
профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах,
організація  надання  їм  соціальних  послуг  шляхом  ведення  випадку,
моніторинг  надання  соціальних послуг  центром,  соціальне  супроводження
прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж
осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний
строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань);

відділення соціальної допомоги вдома,

відділення (група) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з
інвалідністю

Зазначені  структурні  підрозділи  утворюються  за  рішенням  сесії
Чупахіської селищної ради.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/paran3#n3


Структурний підрозділ очолює завідувач, якого призначає на посаду та
звільняє директор установи за погодженням з відділом соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.

Положення  про  структурні  підрозділи  установи  затверджуються
директором установи та погоджуються засновником.

11. Установа має право:

подавати  до  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування  запити  на  інформацію,  необхідну  для  організації  надання
соціальних послуг;

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням
представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції
надають допомогу особам/сім’ям;

залучати  на  благодійній  основі  підприємства,  установи,  організації,
фізичних  осіб,  волонтерів  до  надання  соціальних  послуг  в  підрозділах
установи;

12.  Установа  провадить  діяльність  за  принципами  недискримінації,
дотримання  прав  людини,  прав  дитини  та  прав  осіб  з  інвалідністю;
гуманізму;  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків;
поваги  до  честі  та  гідності;  толерантності;  законності;  соціальної
справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності;
добровільності;  індивідуального  підходу;  комплексності;  конфіденційності;
максимальної  ефективності  та  прозорості  використання  надавачами
соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня
якості соціальних послуг.

13. Підставою для надання соціальних послуг є:

направлення  особи/сім’ї  для  отримання  соціальних послуг,  видане  на
підставі  відповідного  рішення  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської  селищної  ради,  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної
ради;

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради, виконавчого комітету Чупахівської селищної ради про надання послуг
особі/сім’ї  приймається  відповідно  до  Порядку  організації  надання
соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

14.  Установу  очолює директор,  якого  призначає  на  посаду  (основі  за
контрактом) та звільняє з посади засновник.

15. Директор установи:

організовує  роботу  установи,  персонально  відповідає  за  виконання
завдань установи, визначає ступінь відповідальності працівників;



здійснює контроль за  повнотою та  якістю надання  соціальних послуг
особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів;

забезпечує  своєчасне  подання  звітності  про  роботу  установи  відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради;

затверджує положення про структурні підрозділи;

затверджує посадові інструкції працівників;

призначає  в  установленому  порядку  на  посади  та  звільняє  з  посад
працівників  за  погодженням  з  відділом  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради;

затверджує правила внутрішнього розпорядку установи та контролює їх
виконання;

видає  відповідно  до  компетенції  внутрішні  накази,  організовує  та
контролює їх виконання;

забезпечує  господарську  діяльність  установи,  створення  та  розвиток
матеріально-технічної  бази  для  проведення  комплексу  заходів  із  надання
соціальних  послуг  особам/сім’ям,  у  тому  числі  забезпечення
автотранспортними  засобами,  спеціальними  засобами  для  догляду  і
самообслуговування;

забезпечує  проведення  атестації  працівників  в  порядку,  визначеному
законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

вживає  заходів  для  поліпшення умов праці,  забезпечення  дотримання
правил  охорони  праці,  внутрішнього  трудового  розпорядку,  санітарної  та
пожежної безпеки;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

16.  Положення  про  установу,  кошторис  і  штатний  розпис  установи
затверджуються виключно на сесії селищної ради.

Типовий  штатний  норматив  чисельності  працівників  установи
затверджується Мінсоцполітики.

17.  Утримання  установи  забезпечується  за  рахунок  коштів,
передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також за рахунок інших
джерел, не заборонених законодавством.

18.  Соціальні  послуги  надаються  установою  за  рахунок  бюджетних
коштів,  з  установленням  диференційованої  плати  залежно  від  доходу
отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг/
третіх осіб.

Розмір  плати  за  соціальні  послуги  встановлюється  установою  у
визначеному  законодавством  порядку  і  затверджується  її  директором  та
погоджується  начальником  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради.



Кошти,  що  надходять  від  надання  платних  соціальних  послуг,
використовуються в установленому законодавством порядку.

19.  Умови  оплати  праці,  тривалість  робочого  часу  та  відпусток
працівників установи встановлюються відповідно до законодавства.

З  урахуванням  потреб  та  можливостей  територіальної  громади  в
установі  може  бути  запроваджено  підсумований  облік  робочого  часу
відповідно до норм Кодексу законів про працю України.

20. Установа забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

створення  належних  умов  для  професійної  діяльності  (у  тому  числі
підвищення кваліфікації, супервізії);

проведення профілактичного медичного огляду;

захист  професійної  честі,  гідності  та  ділової  репутації,  зокрема  в
судовому порядку;

надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, відповідно
до норм, затверджених засновником;

створення безпечних умов праці.

21. Ведення діловодства  здійснюється відповідно до законодавства.

22.  Моніторинг  та  оцінювання  якості  соціальних  послуг  в  установі
проводиться відповідно до законодавства.

Контроль  за  додержанням  установою  вимог  законодавства  у  сфері
надання соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

23.  Установа  користується  майном,  яке  передано  йому  на  праві
оперативного  управління  органом,  що  його  утворив,  юридичними  та
фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Установа має право на придбання та оренду обладнання,  необхідного
для забезпечення свого функціонування.

24. Засновник забезпечує створення та розвиток в установі необхідної
матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-
гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та
іншим нормам згідно із законодавством.

25.  Для  осіб  з  інвалідністю  та  інших  маломобільних  груп  населення
установою  в  установленому  порядку  забезпечуються  належні  умови  для
вільного  доступу  до  будівель  закладу  та  приміщень  обслуговування,
безперешкодного  переміщення  прилеглою  до  закладу  територією  та
всередині  будівель,  своєчасного  отримання  інформації,  яка  допомагає
орієнтуватися  в  просторі,  відповідно  до  вимог,  установлених  ДБН  В.2.2



40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-
9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”, згідно з якими:

на  відкритих  індивідуальних  автостоянках  біля  закладу  потрібно
виділяти не менше ніж 10 відсотків місць (але не менше ніж одне місце) для
транспорту осіб з інвалідністю, які мають бути позначені дорожніми знаками
та  горизонтальною  розміткою  з  піктограмами  міжнародного  символу
доступності відповідно до Правил дорожнього руху;

покриття  пішохідних  доріжок,  тротуарів  і  пандусів  має  бути  рівним,
застосування  насипних  або  крупноструктурних  матеріалів,  що
перешкоджають  пересуванню  на  кріслах  колісних  або  з  милицями,  не
допускається;

безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху будівлі
забезпечується облаштуванням пандуса — суцільної похилої площини, яка
з’єднує  дві  різновисокі  горизонтальні  поверхні  та  облаштовується  для
переміщення колісних засобів і людей з однієї поверхні на іншу;

нахил пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі має становити не
більше  ніж  8  відсотків  (1:12),  уздовж  обох  боків  усіх  сходів  і  пандусів
необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів потрібно
розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів мають
бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу);

дверні отвори в приміщенні мають бути без порогів і перепадів висот
підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів
з  приміщення  на  сходову  клітку  має  становити  не  менше  ніж  
0,9 метра;

санітарно-гігієнічні  приміщення  мають  бути  розраховані  на  осіб  з
інвалідністю та інші маломобільні групи населення;

шляхи руху до будівель закладу та його територія відповідають умовам
безперешкодного  пересування  для  осіб  з  інвалідністю  та  інших
маломобільних груп населення, а також обладнані засобами орієнтування та
інформаційної підтримки;

будівлі та приміщення, вхідні вузли і шляхи руху мають бути оснащені
засобами  орієнтування  та  інформування  для  осіб  з  порушеннями  зору
(зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором
сходинок,  порогів,  елементів обладнання,  прозорих елементів конструкцій,
інших  об’єктів)  та  для  осіб  з  порушеннями  слуху  (зокрема  інформаційні
термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для
забезпечення  текстового  або  відеозв’язку,  перекладу  жестовою  мовою,
оснащення  спеціальними  персональними  приладами  підсилення  звуку),  у
тому числі з урахуванням положень ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 “Настанова з
облаштування  будинків  і  споруд  цивільного  призначення  елементами
доступності  для  осіб  з  вадами  зору  та  слуху”  та  ДСТУ Б  ISO21542:2013



“Будинки  і  споруди.  Доступність  і  зручність  використання  побудованого
життєвого середовища”.

        Діючі об’єкти, які неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з
інвалідністю, пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону
України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

26. Установа є юридичною особою без права ведення бухгалтерського
обліку, має печатку із своїм найменуванням та бланки.

27.  Ведення  бухгалтерського  обліку  проводиться  бухгалтерською
службою  відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної
ради»

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК
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