
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   
Про розгляд депутатського звернення   
Борисенка Миколи Олександровича

   Відповідно до  пункту 13 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  21,  22  Закону  України  «  Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатські звернення депутата
Чупахівської  селищної  ради  виборчому  округу  №  8  Борисенка  Миколи
Олександровича Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
   1.  Інформацію депутата  Чупахівської  селищної  ради Борисенка Миколи
Олександровича, щодо збільшення кількості точок зовнішнього освітлення і
продовження  лінії  зовнішнього  освітлення  по  вулиці  Лебединській,
виготовлення технічної документації на будівництво зовнішнього освітлення
по вулицях  Робітнича,  Дружби та  Мічуріна,  Гагаріна,  а  також закінчення
будівництва зовнішнього освітлення по вулиці Вишневій  в смт Чупахівка
Охтирського району, Сумської області взяти до відома.
  2.  На чергову сесію винести питання про внесення  відповідних  змін до
Програми соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної ради
   3. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  вивчити  питання  щодо  можливості  фінансування
збільшення  кількості  точок  зовнішнього  освітлення  і  продовження  лінії
зовнішнього  освітлення  по  вулиці  Лебединській,  виготовлення  технічної
документації на будівництво зовнішнього освітлення по вулицях Робітнича,
Дружби та Мічуріна, Гагаріна, а також закінчення будівництва зовнішнього
освітлення  по  вулиці  Вишневій  в  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,
Сумської області 
    4. Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати селищну
раду  та  депутата  селищної  ради  Борисенка  Миколи  Олександровича.  у
десятиденний термін.
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   
Про розгляд депутатського звернення   
Хижняка Анатолія Олександровича

    Відповідно до  пункту 13 частини першої статті 26 Закону України « Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  21,  22  Закону  України  «  Про
статус депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутата
Чупахівської  селищної  ради  виборчому  округу  № 5  Хижняка  Анатолія
Олександровича  про  виділення  коштів  на  виготовлення  проектно-
кошторисної  документації  на  будівництво  зовнішнього  освітлення  по
вулицях  Некрасова,  Шевченка  та  Челюскіна смт  Чупахівка,  Охтирського
району, Сумської області, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:
 
      1. Інформацію депутата Чупахівської селищної ради Хижняка Анатолія
Олександровича  про  виділення  коштів  на  виготовлення  проектно-
кошторисної  документації  на  будівництво  зовнішнього  освітлення  по
вулицях  Некрасова,  Шевченка  та  Челюскіна смт  Чупахівка,  Охтирського
району, Сумської області взяти до відома.
   2.  На  чергову  сесію  винести  питання  про  внесення  змін  до  Програми
соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної ради, а саме: додати
пункт  «виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво
зовнішнього освітлення по вулицях Некрасова, Шевченка та Челюскіна смт
Чупахівка, Охтирського району, Сумської області». 
   3. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  вивчити  питання  щодо  можливості  фінансування
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво
зовнішнього освітлення по вулицях Некрасова, Шевченка та Челюскіна смт
Чупахівка, Охтирського району, Сумської області
    4. Про результати розгляду депутатського запиту проінформувати селищну
раду та депутата селищної ради Хижняк А.О. у десятиденний термін.
    5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства, транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                            О.В.Кужель



                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Шоста сесія
Р І Ш Е Н Н Я   

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
другої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний 
бюджет на 2018 рік»

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2018  рік,
сформований  на  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,
інших нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення другої сесії Чупахівської селищної ради сьомого
скликання  від  02.01.2018  року  «Про  селищний  бюджет  на  2018  рік»  такі
зміни (16.01.2018 р., 31.01.2018 р., 28.02.2018р.):

1.1 Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2018 рік:
-  доходи селищного бюджету у сумі 24 089,431 тис. гривень, в тому

числі  доходи  загального  фонду  селищного бюджету –  23  938,926  тис.
гривень,  доходи  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  150,505  тис.
гривень, згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки селищного бюджету у сумі 24 299,495 тис. гривень, в тому
числі  видатки  загального  фонду  селищного бюджету  – 24 143,586  тис.
гривень,  видатки  спеціального  фонду  селищного  бюджету  –  155,909  тис.
гривень, згідно з додатком № 3 цього рішення.

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

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

1.2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
селищного бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та



кредитування  місцевих  бюджетів,  у  тому  числі  по  загальному  фонду
24 143,586 тис. гривень та спеціальному фонду 155,909 тис. гривень згідно з
додатком  № 3 до цього рішення.

1.3.  Залишок  коштів  по  загальному  фонду,  що  склався  станом  на
01.01.2018 року направити на видатки поточного року загального фонду по
КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» в сумі 6,040 тис.
гривень,  КФК  0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громад» на
заробітну плату в сумі 45,000 тис. гривень, нарахування на заробітну плату
9,900 тис.  гривень  та  на  КФК  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших
закладів у сфері освіти» на заробітну плату 24,700 тис. гривень, нарахування
на  заробітну  плату  в  сумі  5,400 тис.  гривень, закупівлю  програмного
забезпечення для автоматизованого розрахунку заробітної плати працівників
освіти – 15,000 тис. гривень. 

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

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

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерахувати з загального бюджету КЗ ЧСР Чупахівський СЦПМСД
з видатків КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» кошти в
сумі 15,0 тис. грн. для: 

безоплатного  пільгового  відпуску  лікарських  засобів  за  рецептами
лікарів  в  разі  амбулаторного  лікування  пільгової  категорії  населення  та
певними категоріями захворювання жителів ОТГ; 

забезпечення  хворих  Чупахівської  ОТГ  наркотичними  та
психотропними  засобами  (за  винятком  відповідних  рецептів,  виписаних
лікарями психіатрами); 

відпуск рецептів на дитяче харчування дітям перших 2-х років життя із
малозабезпечених сімей; відпуск рецептів по засобам гігієни для осіб, які є
інвалідами і не можуть справляти свої фізіологічні потреби.

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

Селищний голова                                                 О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти в сумі 22,3 тис. грн. на топографічну зйомку ділянки
М 1…500, з них: 

під будинком культури площею 2,0 га за адресою вул. Воздвиженська,
53 - 6.0 тис. грн.; 

під водогоном по вулицям Старосільська, Штурмовій, Новоселівській,
Травневій та провулку Шкільному - 16,3 тис. грн.

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

Селищний голова                                                  О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити кошти по КФК 0116030 «Організація благоустрою
населених  пунктів»  з  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар»  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі
50000,00  грн.  Кошти  планується  використати  на:  ремонт  пам’ятників  –
5000,00 грн.; поточний ремонт вуличного освітлення – 30000,00 грн.; послуги
по благоустрою території селищної ради – 15000,00 грн.

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

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На підставі клопотання Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної  ради,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на
01.01.2018 року, кошти у сумі 100,0 тис грн. для усунення незабезпеченості
на  оплату  праці  працівників  відділу  освіти,  молоді  та  спорту,  закупівлю
програмного  забезпечення  для  автоматизованого  розрахунку  заробітної
плати, а саме: на КФК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громад» на
заробітну плату в сумі 45,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату 9,9 тис.
грн.,  на  КФК  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти» на заробітну плату 24,7 тис. грн., нарахування на заробітну плату в
сумі 5,4 тис. грн., закупівлю програмного забезпечення – 15,0 тис. грн.

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

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати залишки коштів з видатків Чупахівської селищної ради на
видатки  комунального  підприємства  «Добробут»,  після  здійснення  всіх
організаційно-правових заходів, а саме з: 

КФК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства», 

КФК 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів», 
КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів», 
КФК  0117461  «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету».
До передачі коштів на баланс КП «Добробут» розрахунки здійснювати

Чупахівській селищній раді, згідно затвердженого кошторису.
2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий

відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити з КФК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи» з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 52,0 тис. грн. на КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» 8,0 тис. грн. 

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

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

 Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Зробити  зміни  по  кошторису  видатків  з  КФК  0611010  «Надання
дошкільної  освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 270,0 тис.  грн.,  КЕКВ
2120  «Нарахування  на  оплату  праці»  в  сумі  58,0  тис.  грн.,  КЕКВ  2273
«Оплата електроенергії»  15,0 тис.  грн.  та КЕКВ 2274 «Оплата природного
газу» 50,0 тис.  грн.  на КФК 0611020 «Надання загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 270,0 тис. грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 58,0 тис.  грн.,  КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» 15,0 тис. грн. та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 50,0
тис. грн.

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

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

  Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити кошти з КФК 3710160 «Керівництво і управління
по  відповідній  сфері  у  містах  (м.  Києві),  селищах,  селах,  об’єднаних
територіальних громадах» (Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради)
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» кошти в  сумі  12,9 тис.  грн.  на КЕКВ 2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  для  оплати  рахунку  за
комп’ютерну техніку.

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

Селищний голова                                                 О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Зробити  зміни  по  кошторису  видатків  з  КФК  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у  разі  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  ради»  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» кошти в сумі 60,3 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» 13,3 тис. грн. (загальна сума 73,6 тис. грн.) на КФК 0113241 «
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення», у зв’язку з переведенням працівників Ольховик
Л.В. та Черниш К.В. з штату селищної ради в штат комунальної установи
“Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради».

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

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Перенести  кошти  з  видатків  КФК  3719770  «Інші  субвенції  з
державного  бюджету»  на  видатки  КФК 0114030  «Забезпечення  діяльності
бібліотек» в сумі 9,4 тис. грн. 

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

Селищний голова                                            О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін до рішення
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 р. «Про селищний
бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  По КФК 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» провести зміни по видатках
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 25,0 тис. грн., КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 5,0 тис. грн., з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в
сумі 10,0 тис. грн. перенести на видатки КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 32,8
тис. грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 7,2 тис. грн.

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

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я 

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про прийняття субвенції з
обласного бюджету на 
відшкодування лікарських 
засобів

На підставі  Рішення вісімнадцятої  сесії  сьомого скликання Сумської
обласної  ради  від  02.03.2018  року,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів
України, інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  субвенцію  з  обласного  бюджету  на  відшкодування
лікарських  засобів  для  лікування  окремих  захворювань  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 82,0 тис. грн., на КФК
2146  «Відшкодування  вартості  лікарських  засобів  для  лікування  окремих
захворювань» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

2. Частину субвенції обласного бюджету на відшкодування лікарських
засобів  для  лікування  окремих  захворювань  з  01  травня  2018  року  по  31
серпня  2018  року  (помісячно)  передати  до  Грунської  об’єднаної
територіальної громади, згідно розрахунку видатків за попередній місяць, на
пільговий  відпуск  лікарських  засобів  по  програмі  «Доступні  ліки»,  після
заключення  відповідного  договору.  Решту  коштів  залишити  в  бюджеті
Чупахівської об’єднаної територіальної громади.

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

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про прийняття субвенції з
державного бюджету на 
формування інфраструктури

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.04.2018
року  №  201-р,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з державного бюджету
на  формування  інфраструктури  об’єднаної  територіальної  громади  у  2018
році в сумі 1 254,2 тис. грн.

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

Селищний голова                                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

 Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про прийняття іншої субвенції
з бюджету Охтирського району

На  підставі  Рішення  Охтирської  районної  ради,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  України,  інших  нормативно-правових  документів,
відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти кошти іншої субвенції в розмірі 24,0 тис. грн. на КФК 2111
КЗ ЧСР Чупахівський СЦПМСД КЕКВ 2220 «Медикамент та перев’язувальні
матеріали» 4,0 тис. грн., та КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в
сумі 20,0 тис. грн.

2. Кошти з КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 20,0
тис. грн. направити для розрахунку за заміну електрообладнання в КЗ ЧСР
Чупахівський СЦПМСД.

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

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про прийняття іншої субвенції 
з обласного бюджету на 
оздоровлення дітей

На підставі  Рішення вісімнадцятої  сесії  сьомого скликання Сумської
обласної  ради  від  02.03.2018  року,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів
України, інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  іншу субвенцію з  обласного  бюджету  на  оздоровлення
дітей  по  КФК  3140  «Оздоровлення  та  відпочинок  дітей  (крім  заходів  з
оздоровлення  дітей,  що здійснюються  за  рахунок коштів  на  оздоровлення
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи»  КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» в сумі 12,5 тис. грн.

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

Селищний голова                                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про співфінансування 
громадських робіт

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Заключити договір з Охтирською міськрайонною філією Сумського
обласного  центру  зайнятості  про  співфінансування  громадських  робіт  по
благоустрою території  ОТГ по заробітній платі  з нарахуваннями в розмірі
36,6 тис. грн. 

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

Селищний голова                                              О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про здійснення коригування 
проектно-кошторисної документації : 
«Капітальний ремонт корпусу №2 
Чупахівської спеціалізованої школи 
I-III ступенів Чупахівської селищної 
ради Охтирського району
Сумської області»

Відповідно  до  частини 1  статті  18,підпункту  3 пункту «а» статті  32
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», а також частини 1
статті 4 Закону України « Про асоціації органів місцевого самоврядування»,
заслухавши начальника відділу освіти, молоді та спорту Полуйко В.В. про
коригування  проектно-кошторисної  документації  «Капітальний  ремонт
корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи  I-III ступенів Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Замовити послуги по коригуванню проектно-кошторисної документації
«Капітальний ремонт корпусу №2 Чупахівської спеціалізованої школи
I-III ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області».

2. Укласти  договір  з  ТОВ  «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ»  про  здійснення
проектно-кошторисної документації.

3. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради передбачити кошти
на розробку проектно-кошторисної документації у сумі 21000 грн.

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про створення інклюзивної 
групи на базі Чупахівського 
ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» 
Чупахівскої селищної ради

Розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради щодо створення інклюзивної групи на базі Чупахівського ЗДО
(ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, з метою забезпечення
рівного  доступу  до  дошкільної  освіти  дітей  з  особливими  освітніми
потребами, відповідно до Законів України «Про охорону дитинства», «Про
освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України
від  06.02.2015  №  104/52  «Про  затвердження  Порядку  комплектування
інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» та керуючись Законом
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити інклюзивну групу на базі Чупахівського ЗДО (ясла-садок)  
       «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради для дітей дошкільного віку з   
        01.05.2018 року.
  2.   Ввести в штатний розпис Чупахівського ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1»   
        Чупахівської селищної ради 0,65 ставки посади асистента вихователя з   
        01.05.2018 року, в межах коштів передбачених на утримання закладу 
       дошкільної освіти.

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   
Про створення опорної школи 
та філій в закладах освіти 
підпорядкованих Чупахівській 
селищній раді

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про освіту»,  «Про загальну  середню освіту»,  «Про державну реєстрацію
юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців»,  Цивільним  кодексом
України, Господарським кодексом України, постановами Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 року № 777 «Про затвердження Положення про
освітній округ» (зі змінами від 20 січня 2016 року № 79 та від 19 квітня 2017
року  № 289  «Про внесення  змін  до   деяких  постанов  Кабінету  Міністрів
України»),  враховуючи  листи  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
28.01.2016 № 1-10/251 «Про створення опорних шкіл», від 23.02.2016 № 1-
9/94 «Про створення опорних шкіл», з метою забезпечення умов для рівного
доступу  до  якісної  освіти,  підвищення  рівня  якості  освіти,  ефективного
використання  наявних ресурсів селищна  рада ВИРІШИЛА:
       1. Створити опорну школу на базі Чупахівської спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів з  філіями Грінченківського НВК:  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів та Лантратівського НВК: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів до 1
вересня 2018 року.
      2.  Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради,
директорам  шкіл  провести  роз’яснювальну  роботу  серед  батьків  щодо
створення опорної  школи та її філій.
     3. Директорам закладів освіти Чупахівської спеціалізованої школи І - ІІІ
ступенів, Грінченківського НВК: загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-ДНЗ,
Лантратівський  НВК:  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів-ДНЗ:
3.1.Повідомити працівників закладів про істотні зміни умов праці.
3.2.Розробити Статут Опорного закладу освіти та подати на затвердження на
наступну сесію.
3.3. Розробити Положення про кожну із філій,проекти штатних розписів та 
подати у відділ освіти,молоді та спорту Чупахівської селищної ради до 
червня 2018 року.

            Селищний голова        О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження Програми 
відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2018 рік

З  метою  створення  правових,  соціальних,  економічних  умов  для
належної  організації  та  проведення  процесу  відпочинку  та  оздоровлення
дітей  і  молоді,  відповідно  до  Закону  України  «Про  оздоровлення  та
відпочинок дітей»  (зі змінами), керуючись статтями 26 та 32 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Чупахівська  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік
    (програма  додається).
2. Рекомендувати керівникам закладів  освіти ОТГ:
2.1. Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації 
    відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік.
2.2. Залучати до реалізації заходів програми і проектів відпочинку та 
   оздоровлення дітей та молоді 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, а контроль на постійну комісію з питань молоді, спорту, 
        охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                                О.В.Кужель



                                                                             Додаток до рішення 
                                                                       шостої сесії 

                                                                            сьомого скликання
                                                                              Чупахівської селищної ради

                                                                                                               від 26.04. 2018 року

 ПРОГРАМА  ВІДДІЛУ ОСВІТИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ  ЩОДО ВІДПОЧИНКУ 
ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

НА 2018 РІК



 Програма  відпочинку та оздоровлення дітей
на 2018 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,
ЗНЗ,  ДНЗ  Чупахівської  селищної
ради

5. Відповідальний  виконавець
програми

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради

6. Учасники програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради,
ЗНЗ,  ДНЗ  Чупахівської  селищної
ради,  Охтирський  районний  центр
дитячої та юнацької творчості

7. Термін реалізації програми
2018 рік

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

83901 грн 

9. Перелік  місцевих  бюджетів,  які
беруть  участь  у  виконанні
програми:
Обласний бюджет: 12469 грн
Місцевий бюджет : 52000 грн.
Залучені кошти:
Із них
- місцевих підприємств
- спонсорські
- батьківські

19432 грн

6132 грн
-
13300 грн



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

проведення відпочинку та оздоровлення дітей і молоді закладів освіти у 2018
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
01.01.2017)

Планується
оздоровити

% 
від

контингенту

Діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування

12 12 100%

Діти-інваліди 5 5 100%
Діти, які постраждали внаслідок 
катастрофи на ЧАЕС

2 2 100%

Діти з малозабезпечених сімей та
багатодітних сімей

56 41 72%

Діти, які перебувають на 
диспансерному обліку

125 7 5,6%

Талановиті та обдаровані діти 20 20 100%

Діти учасників АТО, БД та 
внутрішньо переміщених осіб

5 4 80%



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 2018 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 Бондаренко  С.П.  Головний
спеціаліст  відділу  освіти   Бондаренко  С.П.  здійснює  контроль  за  станом
впровадження і реалізації заходів цієї  Програми та до 1 листопада 2018 року
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                                                                         В.В. Полуйко            



Додаток 2
до  Програми відпочинку

та  оздоровлення дітей
на 2018 рік

ПОРЯДОК
підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення

області та України
1.  Підбір  та  направлення  дітей  на  оздоровлення  здійснюється  до

закладів  відпочинку  та  оздоровлення  області  та  України,  які  визнані
переможцями  процедури  закупівлі  послуг  з  оздоровлення  за   державні
кошти, що проводиться управлінням молоді та спорту обласної державної
адміністрації (далі – облдержадміністрації), головним спеціалістом відділу
освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради відповідно до чинного
законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти
(або до тих закладів відпочинку та оздоровлення області, путівки до яких
закуповуються за рахунок коштів обласного бюджету, що розподіляються
між  містами  та  районами  області  згідно  з  відповідним  рішенням  сесії
обласної  ради). 

2.  До  закладів  оздоровлення,  відпочинку  області  та  України
направляються діти віком від 4 до 7 років (перебувають у закладах разом із
батьками  або  іншими  законними  представниками)  та  від  7  до  18  років
(перебувають самостійно) таких пільгових категорій:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; 
дітям осіб, визнаних учасниками бойовихдій відповідно до пункту 19

частини  першої  статті  6  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії їх соціального захисту»;

дітям-інвалідам;
дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи;
дітям,  які  постраждали  внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних

аварій, катастроф; 
дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, 
дітям із багатодітних сімей;
дітям із малозабезпечених сімей;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитим  та  обдарованим  дітям  (переможцям  та  призерам

міжнародних,  всеукраїнських,  обласних,  районних,  міських  олімпіад,
конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад);

відмінникам навчання;
лідерам дитячих громадських організацій;
дітям,  батьки яких загинули від нещасних випадків на  виробництві

або під час виконання службових обов’язків;
дітям,  один  з  батьків  яких  загинув  (пропав  безвісти),  у  районі

проведення  антитерористичних  операцій,  бойових  дій  чи  збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних



конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в
антитерористичній операції; 

дітям,  один  з  батьків  яких  загинув  під  час  масових  акцій
громадянського  протесту  або  помер  внаслідок  поранення,  контузії  чи
каліцтва, одержаних під час  масових акцій громадянського протесту;

дитячим творчим колективам та спортивним командам;
дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери

села, на підставі поданих заяв з урахуванням дати їх подання».
3.  Відбір  та  направлення  дітей   на  оздоровлення   здійснюється

головним   спеціалістом  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної  ради Бондаренко С.П. відповідно до категорій дітей, зазначених у
пункті  2  цього  Порядку,   на  підставі  поданих  заяв,  медичних  карток  з
обов’язковою довідкою  про стан санітарно-епідеміологічного нагляду та
документів, що підтверджують категорію дитини, виходячи з того,  що за
рахунок  коштів  державного  та  місцевого  бюджетів  дитина  має  право  на
забезпечення путівкою до закладів відпочинку та оздоровлення лише один
раз на рік (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та
відпочинку). 

4. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради Бондаренко С.П. разом із документами згідно додатку 1 до
порядку  підбору  та  направлення  дітей  до  закладів  відпочинку  та
оздоровлення  області  та  України,  що  підтверджують  категорію  дитини,
надають  відповідні  документи   до  управління  молоді  та  спорту  та
Департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації,  список  дітей  за
підписом заступника голови райдержадміністрації  не пізніше ніж за 5 днів
до  початку  оздоровчої  зміни  (додаток  1  до  Порядку).  Один  примірник
відповідно оформлених та затверджених списків залишається в управліннях
молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, другий – у дитячому
закладі відпочинку та оздоровлення,  один у  спеціаліста з відділу освіти,
молоді та спорту.

5.  Доставку  дітей  до  управління  молоді  та  спорту,  освіти  і  науки
облдержадміністрації  забезпечують  головний  спеціаліст  відділу  освіти,
молоді та спорту Бондаренко С.П., дирекції ЗНЗ.

6. Проїзд дітей до закладів відпочинку та оздоровлення здійснюється
за  рахунок  коштів  батьків,  благодійних  організацій   та  інших  джерел,
незаборонених законодавством.   

7.  У  разі  неприбуття  дитини  на  відпочинок  або  невідповідності
документів у денний термін проводиться заміна дитини. 

8. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної  ради  Бондаренко  С.П.  несе  повну  матеріальну  відповідальність  за
нецільове використання путівки в розмірі повної її вартості . 

 Начальник відділу освіти, молоді та спорту                                                        
Чупахівської селищної ради                                                          В.В. Полуйко



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про звільнення від плати за 
надання соціальних послуг К У                                                                          
«Центр надання соціальних послуг                                                                   
Чупахівської селищної ради»

     Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009
року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)»,  врахувавши  пропозиції
постійної  комісії  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально-
економічного розвитку та інвестицій та постійної комісії з питань молоді,
спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури,  Чупахівська селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Звільнити  від  плати  за  обслуговування  відділенням  соціальної
допомоги вдома К У «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селищної  ради»  Богомол  Марію  Олексіївну  14.02.1954  р.  н.,  що
проживає за адресою смт Чупахівка, вул. Матросова, 23.

2. Повідомити  про  дане  рішення  директора  К  У  «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Саєнко О. В.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та інвестицій комісії з планування та фінансів,
бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                               О.В.Кужель



   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Шоста сесія
   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження Положення 
про комісію з питань звільнення 
громадян від плати за надання 
соціальних послуг у структурних 
підрозділах комунальної установи
 «Центр надання соціальних послуг 
 Чупахівської селищної ради»
      
      Згідно пункту 5 частини 1статті 26, підпункту 21 пукту «б» частини 1
статті  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши  інформацію  завідувачої  відділенням  соціальної  допомоги
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  Журавель  С.М.  про  «Положення  про  комісію  з  питань
звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг у структурних
підрозділах  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про комісію з питань звільнення громадян від
плати  за  надання  соціальних  послуг  у  структурних  підрозділах
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради» (додаток 1).

2. Затвердити склад комісії з питань звільнення громадян від плати за
надання  соціальних  послуг  у  структурних  підрозділах  комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської  селищної
ради» (додаток 2).

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  директора
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради».

Селищний голова                                             О.В.Кужель



Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань звільнення громадян від плати за надання

соціальних послуг у структурних підрозділах комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг

 Чупахівської селищної ради»
   

    Комісія з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних
послуг  комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селищної  ради»,  (далі  -  комісія)  є  дорадчим  органом,
утвореним  Чупахівською  селищною  радою  для  здійснення  нею   своїх
повноважень з питань, пов’язаних із звільненням громадян похилого віку,
інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного
віку  на  період  до  встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як
чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, від плати за надані їм
соціальні  послуги  комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних
послуг Чупахівської селищної ради».

1. Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
законами  України,  Указами  Президента  України,  постановами  Верховної
Ради України, актами Кабінету Міністрів та цим Положенням.

3.   Члени комісії працюють на громадських засадах.
       4.    Основним завданням комісії є:

1) розгляд заяв громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-
річного  віку),  хворих  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до
встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не
здатні до самообслуговування, що потребують надання соціальних послуг
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селищної  ради»,  але  мають  рідних,  які  повинні  забезпечити  їм  догляд  і
допомогу;

2) прийняття рішення про звільнення (відмову про звільнення) від
зазначеної  плати  за  соціальне  обслуговування  комунальною  установою
«Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  на
відповідний термін, але не довше ніж до кінця календарного року;

3) прийняття  рішень  про  скасування  права  на  отримання
безкоштовних соціальних послуг.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) надавати дозвіл на звільнення громадян похилого віку, інвалідів

(які досягли 18-річного віку),  хворих (з числа осіб працездатного віку на
період  до  встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири
місяці), які не здатні до самообслуговування, що мають рідних, які повинні
забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за надання соціальних послуг



комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селищної ради» у наступник випадках, якщо рідні:

- належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну
допомогу в установленому законодавством порядку;

- є особами похилого віку;
- визнані інвалідами у встановленому порядку;
- залежні від психоактивних речовин, алкоголю;
- перебувають у місцях позбавлення волі;
- тощо;
2) перевіряти  відомості,  надані  заявником,  щодо  необхідності

звільнення його від зазначеної плати.
6. Комісія проводить свою  діяльність згідно з цим Положенням. 
6.1Склад  комісії  затверджується  рішенням  сесії  Чупахівської

селищної ради.
6.2Комісію очолює заступник голови Чупахівської  селищної ради.

Голова комісії забезпечує скликання членів комісії, визначає коло питань,
що  підлягають  розгляду,  дає  доручення  членам  комісії  і  перевіряє  їх
виконання.

6.3Засідання  комісії  вважається  правомочним,  якщо в  ньому бере
участь не менше половини її складу. Рішення вважається схваленим, якщо
за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні  членів
комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на засіданні.

Рішення  комісії  заносяться  до  протоколу  і  підписуються
головуючим на засіданні та секретарем комісії. 

6.4Секретар  комісії  забезпечує  підготовку  матеріалів  згідно  з
поданими заявами для розгляду на комісію, вирішує організаційні питання
проведення засідань комісії, веде протоколи засідань комісії.

6.5Комісія надає комунальній установі «Центр надання соціальних
послуг  Чупахівської  селищної  ради»  копію  рішення  про  звільнення  або
відмову від звільнення від зазначеної плати.

6.6В  разі  обслуговування  громадян  звільнених  від  сплати  за
соціальні  послуги  в  межах  кошторисних  призначень  на  утримання
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  в  поточному  році,  директор  установи  готує  проект
розпорядження  голови  Чупахівської  селищної  ради  щодо  переліку
громадян,  які  будуть  обслуговуватися  комунальною  установою  «Центр
надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»  на  умовах
звільнення їх від плати за надані соціальні послуги.

6.7У  випадках,  якщо  обслуговування  громадян,  звільнених  від
сплати  за  соціальні  послуги  потребує  додаткових  коштів,  директор
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  готує  лист  голові  Чупахівської  селищної  ради  щодо



необхідності  збільшення  кошторисних  призначень  на  утримання
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської
селищної ради».

6.8Підставою  для  звільнення  громадян,  що  мають  рідних,  які
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за надання соціальних
послуг  комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради»  є рішення сесії Чупахівської селищної ради,
яке приймається, враховуючи рішення комісії з питань звільнення громадян
від плати за надання соціальних послуг.

6.9На  протязі  10  днів  комунальна  установа  «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної  ради» повідомляє заявника про
прийняте сесією Чупахівської селищної ради рішення про звільнення або
відмову від звільнення від зазначеної плати.

6.10 Комісія  з  питань звільнення громадян від плати за  соціальні
послуги взаємодіє з відділами та службами комунальної установи «Центр
надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради».

6.11 Формою  роботи  комісії  є  засідання,  що  проводяться  за
необхідності, але не рідше одного  разу на квартал.

Секретар селищної ради                                  М.М. Маслюк



Додаток 2

С К Л А Д 
комісії з питань звільнення громадян від плати 

за надання соціальних послуг у структурних підрозділах 
комунальної установи «Центр надання соціальних послуг

 Чупахівської селищної ради»
  

Андоленко О.М.          - заступник голови Чупахівської селищної ради,
голова комісії;

Журавель С.М. - завідувач відділення соціальної допомоги  
комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг Чупахівської селищної ради», 
секретар комісії;                

Саєнко О.В. - директор комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради», 
заступник голови комісії;

Касьяненко А.І.                   - начальник фінансового відділу  Чупахівської 
селищної ради,

Жила Е.С.                            - спеціаліст-юрист відділу кадрової роботи, 
загальної практики, зв’язків з громадськістю,  

Староста                          -  за місцем проживання заявника (за згодою).

Секретар селищної ради                                  М.М. Маслюк

 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про делегування повноважень
з питань соціального захисту дітей
Охтирській районній державній
адміністрації 

З  метою  врегулювання  питань  соціального  захисту  прав  дітей  на
території   Чупахівської  селищної ради,  керуючись статтями 32,34 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1.  Делегувати  Охтирській  районній  державній  адміністрації
повноваження з питань соціального захисту прав дітей, в тому числі:   дітей
– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які проживають у сім’ях, що перебувають у
складних життєвих обставинах на території  Чупахівської селищної ради.

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

Селищний голова                                                О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  
 26.04.2018
 смт. Чупахівка
Про делегування повноважень
КЗ Грунської сільської ради                                                                                
«Грунський сільський центр                                                                               
первинної  медико-санітарної 
допомоги»

     Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно статті  103-4  Бюджетного  кодексу України та  п.  5  Порядку та
умов  надання   медичної   субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів в Україні від 08.
02. 1994 року №66 «Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених
сімей  з  хворими  дітьми  та  дітьми  першого  та  другого  року  життя»,
Інструкції  про   порядок  безкоштовного  забезпечення  продуктами
харчування  дітей  перших  2-х  років  життя  із  малозабезпечених  сімей,
затвердженої  МОЗ України від  03.03.  1994 року №42,  відповідно Закону
України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС» селищна рада  ВИРІШИЛА:
    1. Делегувати  повноваження КЗ Грунської сільської ради «Грунський
сільський  центр   первинної   медико-санітарної  допомоги»  по  наданню
медичних послуг:
  -  безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів в
разі  амбулаторного  лікування  пільгової  категорії  населення  в  т.  ч.
постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та певним категоріям захворювань
жителів Чупахівської ОТГ; 
-  забезпечення хворих ОТГ наркотичними та психотропними засобами (за
винятком відповідних рецептів , виписаних лікарями психіатрами);
-  відпуск рецептів на дитяче харчування дітям перших двох років життя із
малозабезпечених сімей;
-  відпуск рецептів на засоби гігієни для осіб,які є інвалідами і не можуть
справляти свої фізіологічні потреби.
    2.  Уповноважити  голову  Чупахівської  селищної  ради  Кужеля  О.  В.
укласти  договір  із  Грунською  сільською  радою  про   передачу
міжбюджетного трансферту.



Селищний голова              О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

   Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження Положення
про порядок списання майна
Чупахівської  селищної ради

Відповідно  до  статей  26,  28,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій
селищної  ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку  та  інвестицій  та  комісії  з  питань  будівництва,  житлово-
комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та
земельних відносин селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна спільної власності    
    Чупахівської селищної ради.
2.  Визнати такими, що втратили чинність попередні рішення Чупахівської   
    селищної ради , Грінченкивської і Лантратівської сільських рад по   
     затвердженню Положень про порядок списання майна спільної власності.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
    планування та фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку.  

Селищний голова                                                О.В.Кужель



                                                                                      Додаток
                                                                                   до рішення шостої сесії 

                                                                               Чупахівської селищної 
                                                                                   ради сьомого скликання

                                                                       від 26.04.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
                 про порядок списання майна Чупахівської селищної ради   

   Загальна частина

1. Це  Положення  розроблено  згідно  зі  ст.  327  Цивільного  кодексу
України та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.07 № 1314 "Про
затвердження Порядку  списання об'єктів  державної  власності"  і  визначає
порядок  списання  майна  для  установ,  організацій,  підприємств  (надалі  –
суб'єкти  господарювання),  що  перебувають  у  спільній  власності
територіальних  громад  сіл,  селища,  міста  району.
2. Списанню підлягає майно, яке:

а) не придатне для подальшого використання (фізично зношене);
б) морально застаріле;
в) виявлене в результаті інвентаризації як недостача;
г) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що 
відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не 
може бути реалізоване);
д) будівлі та споруди, що мають зноситись у зв'язку з будівництвом 
нових об'єктів, та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і 
тривалого використання;
е) об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні 
інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що 
відповідно до законодавства визнаються основними фондами 
(засобами).

   Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством
порядку.
   Матеріальні цінності спеціального призначення списуються за окремими
нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої  влади,  за  погодженням із  галузевими
управліннями.

    3.  Списання майна здійснюється  за  умови,  що воно не може бути
продане  або  безоплатно  передане  в  установленому  порядку  та  коли
подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне.
        4. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як



недостача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків,
коли здійснити таке відшкодування неможливо.

    5. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого
використання, може передаватися у комунальну власність органів місцевого
самоврядування

    6. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні
активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою
для їх списання.

     7. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання
якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти
цивільної  оборони,  цілісні  майнові  комплекси підприємств,  їх  структурні
підрозділи тощо).

Прийняття рішення про списання майна

1.  Списання  з  балансів  суб'єктів  господарювання  нерухомого  майна;
автотранспортних засобів; незавершеного будівництва; та основних засобів,
первісна  (переоцінена)  вартість  яких  становить  більше  20  тис.  грн.,
здійснюється на піставі рішення сесії.

2. Списання основних засобів,  інших необоротних матеріальних активів з
балансів суб'єктів господарювання первісною (переоціненою) вартістю до
20 тис. грн., здійснюється за рішенням голови селищної ради відповідно до
порядку,  встановленого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
08.11.07 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної
власності».

Порядок надання документів для отримання дозволу на списання

   З метою отримання згоди сесії Чупахівської селищної ради на списання
майна  суб'єкт  господарювання  подає  на  розгляд  сесії  такі  документи:
звернення  з  техніко-економічним  обґрунтуванням  необхідності  списання
майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація
про  очікуваний  фінансовий  результат  списання  майна,  а  також  напрями
використання коштів, які передбачається одержати в результаті  списання;
акт  перевірки  технічного  та  якісного  стану  майна  (додаток  1);
копія  технічного  паспорта  (за  наявності),  свідоцтва  про  державну
реєстрацію транспортного засобу ; акт інвентаризації основних засобів, що
пропонуються  до  списання  (додаток  2)  відомість  про  майно,  що
пропонується  до  списання  (додатки  3,4);  копія  наказу  про  створення
постійно діючої комісії зі списання майна, завірена відповідальною особою;
експертна оцінка (звіт про оцінку) з висновком експерта про стан та вартість
майна;
відомість про земельну ділянку,  на якій  розташоване нерухоме майно,  із
зазначенням  напрямків  подальшого  використання  земельних  ділянок,  які
вивільняються,  а  також копії  відповідних підтверджувальних документів,



зокрема  державного  акта  на  право  постійного  користування  землею,
кадастрового плану;

відомості  про об'єкти незавершеного  будівництва,  а  саме:  дата  початку і
припинення  будівництва,  затверджена  загальна  вартість,  вартість  робіт,
виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено
завдання  на  проектування,  загальна  кошторисна  вартість  проектно-
вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,
виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

Утворення суб'єктом господарювання комісії зі списання майна,
її завдання та повноваження

1.  Для  встановлення  факту  непридатності  майна  і  неможливості  або
неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його
використання  іншим  чином,  а  також  для  оформлення  документів  на
списання майна наказом керівника установи,  щорічно створюється комісія,
яка діє протягом року, у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);  головного бухгалтера або
його  заступника  керівників  груп  обліку  (в  установах,  організаціях  і
підприємствах,  або  інших  працівників  бухгалтерії,  які  обліковують
матеріальні  цінності;  особи,  на  яку  покладено  відповідальність  за
збереження  матеріальних  цінностей;  інших  посадових  осіб  –  керівників
відділів,  які  добре  знають  об'єкти,  що  підлягають  списанню  (на  розсуд
керівника установи, організації, підприємства).

2.  Для участі  в роботі  комісії  із  встановлення непридатності  автомобілів,
нагрівальних  котлів,  підйомників  та  інших  необоротних  активів,  які
перебувають під наглядом державних інспекцій, запрошується представник
відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії
свій письмовий висновок, що додається до акта.

3. Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або
за  потребою. Право  визначення  непридатності  матеріальних  цінностей  і
встановлення  неможливості  або  неефективності  проведення
відновлювального ремонту, може бути надано щорічній інвентаризаційній
комісії.
4.  Для  списання  музейних  цінностей  або  матеріальних  цінностей
спеціального  призначення  комісія  створюється  за  окремим  наказом
керівника установи.

5. Постійно діюча комісія суб'єкта господарювання:
 -  проводить  в  установленому  законодавством  порядку  інвентаризацію
майна,  що  пропонується  до  списання,  та  за  її  результатами  складає
відповідний акт;



- проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації
(технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а
також даних бухгалтерського обліку;
- визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення
та/або  подальшого  використання  майна  і  вносить  відповідні  пропозиції;
- установлює конкретні причини списання майна: моральна застарілість чи
фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом
господарювання,  зокрема  у  зв'язку  з  будівництвом,  розширенням,
реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодженням внаслідок
аварії  чи стихійного лиха та  неможливість відновлення,  або виявлення  в
результаті інвентаризації як недостача;
- встановлює осіб,  з  вини яких трапився передчасний вихід матеріальних
цінностей із ладу (якщо такі є);
- встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів
та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
-  здійснює  контроль  за  вилученням  з  майна,  що  підлягає  списанню,
придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей,
матеріалів  та  агрегатів,  що  містять  дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне
каміння,  визначає  їх  кількість,  вагу  та  контролює  здачу  на  склад  і
оприбуткування на відповідних балансових рахунках.
6.За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого
додаються:
- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
-  акт перевірки технічного та якісного стану майна,  що пропонується до
списання;
-  акт  про  списання  автотранспортних  або  основних  засобів;
- інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій,
державних органів тощо).
7.  У  протоколі  засідання  комісії  зазначаються  пропозиції  щодо  шляхів
використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним,
заходи  з  відшкодування  вартості  майна,  в  результаті  якого  виявлена
недостача,  чи  розукомплектованого.  Протокол  засідання  комісії
підписується  всіма членами комісії.  У разі  незгоди  з  рішенням комісії  її
члени мають право викласти у письмовій формі  свою окрему думку,  що
додається до протоколу засідання.
8.  У  разі  списанні  майна,  пошкодженого  внаслідок  аварії  чи  стихійного
лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія
акта  про  аварію,  в  якій  зазначаються  причини,  що  призвели  до  неї.
9. Протокол засідання комісії та акти затверджуються керівником суб'єкта
господарювання.

Механізм списання майна

1.  Розбирання  та  демонтаж  майна,  що  пропонується  до  списання,
проводиться тільки після отримання дозволу ради на їх списання.



2.  Демонтаж,  розбирання  та  списання  майна,  а  також  відображення  на
рахунках  бухгалтерського  обліку  фактів  проведення  відповідних
господарських  операцій  згідно  з  цим  Положенням  забезпечується
безпосередньо  суб'єктом  господарювання,  на  балансі  якого  перебуває
майно.
3.  Усі  деталі,  вузли,  матеріали та агрегати  розібраного  та  демонтованого
обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого
використання, а також матеріали, а також матеріали, отримані в результаті
списання  майна,  оприбутковуються  з  відображенням  на  рахунках
бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі,
матеріали  та  агрегати  оприбутковуються  як  вторинна  сировина
(металобрухт тощо).
4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в
результаті  списання  майна,  проводиться  відповідно  до  чинного
законодавства.
5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали
та  агрегати,  що  містять  дорогоцінні  метали  і  дорогоцінне  каміння,
підлягають  здачі  суб'єктам  господарювання,  які  провадять  діяльність  із
збирання та первинної обробки брухту і  відходів,  дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів
техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і
дорогоцінне  каміння,  без  попереднього  їх  вилучення  та  одночасного
оприбуткування  придатних  для  подальшого  використання  деталей.
7.  Кошти,  що  надійшли  в  результаті  списання  майна,  залишаються  у
розпорядженні установи, організації, підприємства.
8. Суб'єкти господарювання, яким надано дозвіл на списання майна, згідно з
цим Положенням, зобов'язані у місячний строк після закінчення процедури
розбирання, демонтажу та оприбуткування подати в  раду звіт про списання
майна згідно з додатком 5.
9. Керівники суб'єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно
із законодавством подання раді достовірних матеріалів, передбачених цим
Положенням.
10.  Керівник  суб'єкта  господарювання  організовує  та  забезпечує
дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

Секретар селищної ради                                     М.М. Маслюк



 Додаток 1

до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________

(посада керівника

_______________________________

суб'єкта господарювання)

_______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

"________" ______________ 20__ р.

М. П.

Акт
перевірки технічного та якісного стану майна

N 
з/п

Найменування 
майна

Одиниця 
виміру

Кількість Технічний 
та якісний 
стан

Примітка

Висновок та пропозиції комісії: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Голова комісії 
_________________________________________________________
                                             (підпис, прізвище)

Члени комісії: 
_________________________________________________________
                                             (підпис, прізвище)

_________________________________________________
                                              (підпис, прізвище)



Додаток 2

до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. „_______"________________ 20___ р.

АКТ
про інвентаризацію основних засобів, що пропонуються до списання

___________________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання та його місцезнаходження, де проводилася інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від "_____"_____________ 20___р. №
комісією у складі 
___________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали членів комісії)
-----------------------проведено інвентаризацію основних засобів, які 
пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № ________, 
станом на "_____"_______________20____р.
Інвентаризацію розпочато "_____"_________________20_____р.
Інвентаризацію завершено "_____"_______________ 20_____р.
При проведенні інвентаризації встановлено таке: 
_________________________________________________________________
_

№

з/

п

Наймену-

вання

об’єкта

Рік

випус

ку (дата 

введення в 

експлуатаці

ю)

Інвен-

тарний

номер

Завод-

ський

номер

Номер 

пас-порта

Станом на

“___”_________20___р.

При-

мітка

Фактично

виявлено

За даними бухгалтер-

ського обліку

кіль-

кість

первісна 

вар-тість 

(грн. )

кіль-

кість

пер віснават-

тість (грн. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
.



2
.

Усього:
Усього за актом: а) порядкових номерів 
________________________________________________
                      (цифрами, прописом)
б) загальна кількість одиниць, фактично 
______________________________________________
                      (цифрами, прописом)
в) на суму, грн., фактично 
__________________________________________________________
                    (цифрами, прописом)
Голова комісії _____________________________________
                                (підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії______________________________________
                                  (підпис) (прізвище та ініціали)



Додаток 3

до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. „_______"________________ 20___ р.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл,

селища, міста району, що пропонуються до списання
станом на __________________20___р.

(повна назва підприємства)

№

з/
п

Інвен-
тарний 
номер

Назва 
об’єкта, 
державний 
номерний 
знак

Номер 
двигу-
на

Номер 
шасі

Рік 
випуску

Балансова 
вартість 
(грн.)

Нарахо-
ваний 
знос

( грн.)

Залишкова 
вартість(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО:

Дані про дорогоцінні метали________________________________________
                                                          (подаються у разі наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер: ______________ _____________________
                                               (підпис)                   (Прізвище, ініціали)

Додаток 4

до Положення про порядок списання



ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________

(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. „_______"________________ 20___ р.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,

міста району, що пропонуються до списання
станом на __________________20___р.

№

з/п

Інвен-
тарний 
номер

Назва об’єкта, 
місцезнаходження

Рік 
введен-ня

в

експлуа-
тацію

Площа

(кв.м)

Балан-
сова 
вартість 
(грн.)

Нарахо-

ваний 
знос

(грн.)

Залишкова 
вартість 
(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Головний бухгалтер: ______________ _____________________
                                                    (підпис)              (Прізвище, ініціали)

Додаток 5

до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ



  Керівник суб'єкта господарювання ________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 ___________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

м.п. «______»____________ 20___р.

З В І Т
про списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища,

міста району

№ 

з/п

Наймену-

вання

Рік 

випуску

Інвентарний 

номер

Заводський 

номер

Витрати на

списання

Оприбутковано 

за результатами 

списання

Отримано 

коштів за 

результатами 

реалізації 

матеріалів, 

сировини тощо 

(грн..)

Напрями 

використання 

коштів

Усього на суму ___________________________

Голова комісії ________________ _______________________
                                            (підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер: ______________ _____________________________
                                                        (підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар  селищної ради                             М.М.Маслюк
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання



Шоста сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження передавального акта
по передачі майна з балансу 
селищної ради на баланс комунального
закладу Чупахівської селищної ради   
 «Чупахівський селищний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»    

   Розглянувши поданий комісією з реорганізації   Чупахівської селищної
ради  передавальний  акт,  керуючись  ст.26  та  60  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.104-108 Цивільного кодексу України,
ст.56-59  Господарського  кодексу  України,ст.8  Закону  України  «Про
добровільне обєднання територіальних громад», враховуючи рекомендації
комісії, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити передавальний акт по передачі  майна  з  балансу селищної
ради   на  баланс  комунального закладу Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський  селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
станом на 01.03.2018р. (передавальний акт додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань     
   реорганізації  громади.

Селищний голова                  О.В.Кужель
 

                                                                                                     Додаток 
                                                                            до рішення 6 сесії 7скликання  Чупахівської  
                                                                            селищної ради  від 26.04.2018 р.



Передавальний акт

   Ми,  що  нижче  підписалися,  голова  та  члени  комісії  з  питань
реформування  Чупахівської  селищної  ради,  створеної  розпорядженням
голови  Чупахівської селищної ради від  28.02.2018 р. №  11-ОД  у складі :
голова комісії       Андоленко О.М.-  заступник голови Чупахівської 
                                                               селищної ради;
члени комісії        Маслюк М.М. – секретар селищної ради
                               Ашурова Г.Г. – головний лікар
                               Сєвідова Л.М. – гол.бухгалтер медичного центру
                               Арєхова Л.Л.  – спеціаліст з обліку
                                Чуб Н.В.       – гол.бухгалтер сел. ради

      Керуючись ст.107 Цивільного кодексу України, ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та виконуючи рішення 5 сесії  7
скликання від 28.02.2018 року, склали цей акт про таке  :
1.Чупахівська селищна рада передає, а КЗ « Чупахівський селищний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»  приймає майно,  а саме:
 1) Основні засоби на суму – 552522,00 грн.
 2) Нематеріальні акти – 155830,43 грн.
 3) Малоцінні та швидкозношуючі предмети – 34997,20 грн.
 4) Медикаменти  - 82801,18 грн.
 5) Продукти харчування – 2016,54 грн.
 6) Запасні частини-7739,76грн.
 7) ПММ та дрова  - 2944,43 грн.
Сума зносу по основних засобах – 437 605,24грн. , по необоротних активах-
155 830,43грн.
 
Додатки  додаються.

Голова комісії                                 О.М .Андоленко
Члени комісії                                  М.М.Маслюк
                                                          Г.Г.Ашурова
                                                          Л.М.Сєвідова
                                                          Н.В.Чуб
                                                          Л.Л.Арєхова
                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження передавального акта
по передачі майна ДНЗ  «Сонечко-1» 
з балансу  селищної ради на баланс 
відділу освіти, молоді та спорту   
Чупахівської селищної   ради

    Розглянувши поданий комісією з реорганізації  Чупахівської селищної
ради  передавальний  акт,  керуючись  ст.26  та  60  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.104-108 Цивільного кодексу України,
ст.56-59  Господарського  кодексу  України,  ст.8  Закону  України  «Про
добровільне обєднання територіальних громад», враховуючи рекомендації
комісії, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити передавальний акт по передачі майна ДНЗ  «Сонечко-1» з   
   балансу  селищної ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту   
   Чупахівської селищної   ради станом на  01.01.2018 р. (передавальний   акт
   додається).
2.Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань   
    реорганізації громади.

Селищний голова                  О.В.Кужель
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження передавального акта
по передачі бібліотечного фонду 
та майна з балансу комунального
закладу «Охтирська районна 
централізована бібліотечна система»
на баланс Чупахівської селищної ради

   Розглянувши поданий  комісією з  реорганізації  Чупахівської  селищної
ради  передавальний  акт,керуючись  ст.26  та  60  Закону  України  «  Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.104-108 Цивільного кодексу України,
ст.56-59  Господарського  кодексу  України,  ст.8  Закону  України  «Про
добровільне обєднання територіальних громад», враховуючи рекомендації
комісії, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити передавальний акт по передачі бібліотечного фонду та майна
з  балансу  комунального  закладу  «  Охтирська  районна  централізована
бібліотечна   система   »   станом  на  01.03.2018р.  (передавальний  акт
додається).
2.Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  голову  комісії  з  питань
реорганізації  громади.

Селищний голова               О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 26.04.2018
 смт. Чупахівка   
  
Про  створення  комунального
підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради

  
Відповідно  до   статей  30,  54,  60  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  з  метою  покращення  надання  комунальних
послуг  населенню,  поліпшення  благоустрою  території  населених  пунктів
Чупахівської громади, забезпечення в них чистоти і порядку, селищна  рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комунальне підприємство «Добробут» Чупахівської селищної

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

питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова О.В.Кужель

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження Статуту 
комунального підприємства
«Добробут»  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно  до   статей  30,  54,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника селищного
голови Андоленко О.М. про Статут комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради, селищна  рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Статут  комунального  підприємства  «Добробут»
Чупахівської селищної ради. (додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань будівництва,  житлово-комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний  голова                                              О.В.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Чупахівської 
селищної ради

___ _________  2018 р. 

Голова Чупахівської 
Селищної ради Кужель О.В.



СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Добробут»
Чупахівської селищної ради

Чупахівка
2018

I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Комунальне підприємство «Добробут» (далі – підприємство) є
суб’єктом  господарювання,  утвореним  на  відокремленій  частині  майна
Чупахівської об’єднаної територіальної громади.



1.2 Засновником підприємства є Чупахівська селищна рада, а його
власником  Чупахівська  об’єднана  територіальна  громада  в  особі
Чупахівської селищної рада (далі – власник, засновник). 

1.3 Виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради  є  органом,
який виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах
та обсягах,  визначених Законом України “Про місцеве  самоврядування  в
Україні” та цим Статутом.

1.4 Повне найменування підприємства: Комунальне підприємство
«Добробут» Чупахівської селищної ради.

1.5 Скорочене найменування підприємства: КП «Добробут».
1.6 Місцезнаходження  підприємства:  42722,  Україна,  Сумська

область, смт. Чупахівка, вул. ______________________, .
1.7 КП  «Добробут»  є  унітарним  комунальним  комерційним

підприємством  –  юридичною  особою,  веде  самостійний  баланс,  має
поточний та інші рахунки в установах банків,  печатки та штампи зі своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом, може мати свій знак для товарів
та послуг.

1.8 Підприємство  набуває  права  юридичної  особи  з  дня  його
державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

1.9 Підприємство  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
України,  законами  України,  нормативно-правовими  актами  Президента
України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Чупахівської селищної
ради,  її  виконавчого  комітету,  іншими  нормативно-правовими  актами,  а
також цим Статутом.

II
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Підприємство  є  юридичною  особою,  здійснює  свою
господарську діяльність на засадах повної самостійності, діє на принципах
повного  господарського  розрахунку,  веде  бухгалтерський  облік,
статистичну звітність  у  порядку,  встановленому законодавством України,
набуває майнових та особистих немайнових прав, несе відповідні обов'язки,
укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами
як в Україні, так і за її межами у встановленому законодавством порядку,
виступає позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському
суді  від  свого  імені,  має  закріплене  майно,  поточний  та  інші  рахунки в
установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи,
затверджені  в  установленому  порядку,  фірмовий  знак  чи  знак
обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути. 

2.2. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи
розвитку, виходячи з завдань Власника і попиту на виконання робіт, послуг,
а також продукцію, яку виготовляє Підприємство. 

2.3. Підприємство  реалізує  свою  продукцію,  виконує  роботи  та
надає  послуги  за  цінами  і  тарифами,  встановленими  самостійно  або  на



підставі підписаних договорів, а у випадках, визначених законодавством, за
державними розцінками. 

2.4. У  встановленому  законом  порядку  за  погодженням  з
Засновником або уповноваженим ним органом Підприємство може входити
до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств, у
тому числі за участю іноземних юридичних осіб. 

2.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з законодавством України; 

- Підприємство не несе відповідальність за зобов'язаннями власника; 
- власник  (уповноважений  ним  орган)  не  несе  відповідальність  за

зобов'язаннями Підприємства.
III

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Підприємство  створено  з  метою  здійснення  господарської
діяльності  для  організації  забезпечення  належного  рівня  та  якості  робіт
(послуг)  з  благоустрою  селища   та  сіл  Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади,  виконання  робіт,  надання  послуг  та  реалізації
продукції,  здійснення  різних  видів  виробничої  та  комерційної  діяльності
створення,  будівництва  та  експлуатації  ринків,  торгових  місць,  об’єктів
транспортної інфраструктури, автомобільних стоянок, місць для паркування
транспортних  засобів,  індивідуальних  майданчиків  для  паркування,
будівництва  та  обслуговування  житлових  та  нежитлових  приміщень,
розміщення  та  будівництва  тимчасових  споруд,  надання  комунальних,
ремонтно-побутових,  виробничих,   розважальних   та   будь-яких  інших
послуг,  задоволення  потреб  населення  у  високоякісних  товарах  і  різних
побутових послугах, забезпечення благоустрою місць відпочинку, пляжів,
отримання  на  цій  основі  прибутків  в  інтересах  Власника  і  трудового
колективу.

3.2. Предметом діяльності підприємства є:
- виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання

об’єктів  благоустрою  комунальної  власності,  закріплених  за
підприємством, а саме:

3.2.1 обслуговування,  поточний  та/або  капітальний  ремонт  об’єктів
благоустрою;

3.2.2 здійснення  заходів  щодо  запобігання  передчасному  зносу
об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у
чистоті й належному стані;

3.2.3 утримання в належному стані,  виконання робіт з будівництва,
капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування
покриття  площ,  вулиць,  доріг,  проїздів,  алей,  бульварів,  тротуарів,
пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху
та туалетів, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;



3.2.4 виконання  комплексу  робіт  щодо  утримання,  відновлення  та
видалення  зелених  насаджень  (у  тому  числі  снігозахисних  та
протиерозійних)  уздовж  вулиць  і  доріг,  в  парках,  скверах,  на  алеях,
бульварах, в садах,  інших об'єктах благоустрою загального користування,
санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3.2.5 виконання  робіт  з  обстеження  якісного  та  кількісного  стану
зелених  насаджень,  які  підлягають  видаленню  та  підготовки  документів
щодо їх видалення;

3.2.6 квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства в ОТГ;
3.2.7 надання ритуальних послуг;
3.2.8 переробка побутового сміття;
3.2.9 збирання  безпечних  твердих  побутових  та  промислових

відходів(тобто  сміттєвих  відходів)  у  місцях  накопичення,  сміттєвих
контейнерах, баках, ємкостях тощо та  змішаних матеріалів, придатних до
повторного використання;

3.2.10 розробка  та  впровадження  систем  інформації(інформаційні
таблички, дороговкази, вказівними, стаціонарні карти і схеми тощо);

3.2.11 надання  платних  послуг,  пов’язаних  з  благоустроєм,
озелененням і квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо;

3.2.12 виконання  будівельних,  монтажних,  столярних  робіт,  робіт  з
капітального та поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами;

3.2.13 електромонтажні роботи;
3.2.14 ізоляційні роботи;
3.2.15 санітарно-технічні роботи;
3.2.16 монтаж  систем  опалення,  вентиляції  та  кондиціонування

повітря;
3.2.17 водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
3.2.18 штукатурні роботи;
3.2.19 столярні та теслярські роботи;
3.2.20 покриття підлог та облицювання стін;
3.2.21  ініціювання  перед  селищною  радою  питань,  щодо  залучення

коштів підприємств,   
3.2.22  організацій  та  інвесторів,  незалежно  від  форм  власності,  для

озеленення території ОТГ;
3.2.23 виробництво будівельних матеріалів, промислової продукції та

продукції;         
3.2.24 виробничо-технічного призначення та їх реалізації; 
3.2.25  вирощування  посадкового  матеріалу  дерев  і  кущів,  квіткової

продукції, реалізація;   
3.2.26  вирощеної  продукції,  надання  транспортних  послуг,  розробка

ґрунтів механічними та спеціальними засобами і  здійснення інших робіт,
пов’язаних з озелененням ОТГ; 

3.2.27  виготовлення  металоконструкцій  для  господарського  та
промислового призначення;



3.2.28 надання  послуг  по  обслуговуванню  та  ремонту  транспортних
засобів та інших підйомно-транспортних механізмів;

3.2.29 надання  послуг  фізичним  та  юридичним  особам  в  обробітку
землі та збиранню врожаю;

3.2.30 заготівля та переробка деревини та лісо - технічної продукції;
3.2.31 надання  послуг  та  здійснення  робіт  по  обслуговуванню

громадян;
3.2.32 послуги у сфері  побутового обслуговуванню населення (фото,

кіно, відео зйомка та інші), а також послуги підприємствам та організаціям.
3.2.33 організація підприємств громадського харчування;
3.2.34 внутрішні  перевезення  пасажирів  і  вантажів  автомобільним

транспортом;
3.2.35 виробництво  та  реалізація  меблів  та  столярних  виробів  за

замовленням населення та підприємств;
3.2.36  сервісно-побутові  послуги,  відкриття  ремонтних  майстерень,

магазинів;
3.2.37 ремонт та збирання електропобутової техніки;
3.2.38 поліграфічна  промисловість,  надання  поліграфічних  та

копіювальних послуг;
3.2.39 інформаційно-рекламна та видавнича діяльність;
3.2.40  збирання,  заготівля,  переробка,  купівля  та  продаж  брухту  та

відходів кольорових та чорних металів;
3.2.41   надання  транспортних  послуг  сільськогосподарським  та

фермерським підприємствам;
3.2.42 роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом; 
3.2.43 утримання  в  належному  стані,  виконання  робіт  з  нового

будівництва,  капітального  та  поточного  ремонту,  утримання  та  технічне
обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

3.2.44. ручне та механізоване прибирання території ОТГ;
  3.2.45  здійснення  контролю  за  використанням  об’єктів  благоустрою
відповідно до їх функціонального призначення на засадах їх раціонального
використання  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «Про  благоустрій
населених  пунктів»,  Правил  благоустрою  населених  пунктів  громади  та
інших вимог, передбачених чинним законодавством;

3.2.46  прийняття участі у виборі місць для будівництва нових об’єктів;
3.2.47 залучення  в  установленому  порядку  підприємств  та/або

організацій, розміщених на території селищної ради в роботі з благоустрою
території Чупахівської територіальної громади;

3.2.48 організація  обліку  та  збору  орендної  плати  на  об’єктах
благоустрою;

3.2.49 будівництво  та  експлуатація  тимчасових  споруд  та  малих
архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

3.2.50 виконання  робіт  з  підготовки  селища  та  сіл  громади  до
проведення свят;



3.2.51 сприяння проведенню культурно-масових  заходів  в  населених
пунктах громади;

3.2.52 організація місць відпочинку для населення;
3.2.53 розроблення і  здійснення ефективних і  комплексних заходів з

утримання   території населеного пункту у належному стані, її санітарного
очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних
ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

3.2.54 виконання  комплексу  робіт  з  улаштування  (відновлення)
покриття  доріг  і  тротуарів,  обладнання  пристроями  для  безпеки  руху,
озеленення,  забезпечення  зовнішнього  освітлення,  встановлення  малих
архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення
інженерно-технічного  і  санітарного  стану  території,  покращання  її
естетичного вигляду;

3.2.55 організація  належного  утримання  та  раціонального
використання  територій,  будівель,  інженерних  споруд  та  об'єктів
рекреаційного,  природоохоронного,  оздоровчого,  історико-культурного  та
іншого призначення;

3.2.56 забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які
знаходяться на обслуговуванні підприємства;

3.2.57 утримання  в  належному  стані  вулично-дорожньої  мережі
території селища Чупахівка та сіл громади;

3.2.58 контроль  за  забезпеченням  належного  санітарного  стану
території населених пунктів громади;

3.2.59 розвиток  підприємства  на  підставі  принципу  вільного  вибору
предметів діяльності, не заборонених діючим законодавством;

3.2.60 виконання  робіт,  надання  послуг  та  реалізації  продукції,
здійснення  різних  видів  виробничої  та  комерційної  діяльності  з  метою
отримання прибутку;

3.2.61 виконання  робіт,  пов’язаних  з  управлінням  об’єктами
комунального  майна,  закріпленими  за  підприємством  в  установленому
порядку на праві повного господарського відання;

3.2.62 надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи  орендованого
нерухомого майна; 

3.2.63 будівництво інших споруд;
3.2.64 комплексне обслуговування об'єктів;
3.2.65 допоміжне обслуговування наземного транспорту, в тому числі

створення,  будівництво  та  експлуатація  платних місць (майданчиків)  для
паркування  транспортних  засобів,  індивідуальних  майданчиків  для
паркування,  стоянок  для  автомобілів,  надання  пов’язаних  з  цим  послуг,
справляння з юридичних та фізичних осіб плати за користування місцями
для паркування транспортних засобів, стоянок для автомобілів та за надання
супутніх послуг. 

3.2.66 створення,  будівництво,  організація  та  експлуатація  ринків,
торгових місць поза ринками, інших об’єктів комерційного використання,



надання пов’язаних з цим послуг, справляння з юридичних та фізичних осіб
плати  за  користування  ринками,  торговими  місцями,   іншими об’єктами
комерційного використання та за надання супутніх послуг. 

3.2.67 створення,  будівництво  та  експлуатація  об’єктів  транспортної
інфраструктури, надання пов’язаних з цим послуг, справляння з юридичних
та  фізичних  осіб  плати  за  користування  об’єктами  транспортної
інфраструктури та за надання супутніх послуг.

3.2.68 інвестиційна діяльність;
3.2.69 власна торговельна діяльність, у тому числі оптова, роздрібна,

комісійна  торгівля,  здійснення  комерційної,  торговельно-закупівельної,
постачально-збутової діяльності, реалізація продукції власного і невласного
виробництва,  в  т.ч.  через  мережу  власних  та  орендованих  магазинів,
об’єктів торгівлі, складів, баз тощо;

3.2.70 надання  інформаційних  послуг,  у  тому  числі  створення  та
адміністрування  інформаційних  баз  даних,  накопичення,  обробка,
реєстрація, зберігання інформації та надання доступу до цієї інформації як
на оплатній, так і на безоплатній основі, інших інформаційних послуг.          

3.3. Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які
не  суперечать  діючому  законодавству  та  займатися  окремими  видами
діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами.

3.4. Види  діяльності,  що  підлягають  ліцензуванню,  здійснюються
підприємством при наявності відповідної ліцензії.

IV
МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

4.1 Майно підприємства  є  комунальною власністю територіальної
громади і закріплюється за підприємством на праві господарського відання.
На  майно  Підприємства  не  може  бути  звернуто  стягнення  за  боргами
Підприємства.

4.2 Підприємство  володіє,  користується  та  розпоряджається
закріпленим  за  ним  майном  у  порядку  та  межах  визначених  чинним
законодавством,  з  обмеженням  правомочності  розпорядження  щодо
окремих видів майна, а у випадках передбачених цим Статутом – за згодою
селищної ради.

4.3 Майно підприємства становлять основні фонди, інші необоротні
активи, оборотні кошти, а також інші цінності (оборотні активи), вартість
яких відображається в самостійному балансі підприємства.

4.4 Джерелами формування майна підприємства є:
- майно, передане підприємству селищною радою;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане,  згідно  з  чинним  законодавством  України,  майно  інших

підприємств, організацій;
- амортизаційні відрахування;



- кошти,  одержані  з  бюджету  селища  на  виконання  програм,
затверджених селищною радою;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.5 Селищна  рада  та  уповноважений  нею  орган,  здійснюють

контроль за використанням і збереженням майна підприємства. Відчуження
майна Підприємства, що належить до основних фондів, без згоди Власника
або уповноваженого ним органу не допускається.

4.6 Кошти підприємства використовуються для:
- сплати податків та інших обов’язкових платежів;
- розвитку матеріальної бази підприємства;
- оплати праці працівників;
- вирішення соціальних питань;
- вдосконалення методів роботи підприємства;
- досягнення інших цілей, пов’язаних з діяльністю підприємства.

4.7 Володіння  і  користування  землею  та  природними  ресурсами
здійснюється підприємством в установленому законодавством порядку. 

4.8 Підприємство за згодою Власника та у порядку, передбаченому
відповідними  рішеннями  Власника,  має  право  здавати  в  оренду
підприємствам,  організаціям та  установам,  а  також громадянам нерухоме
майно,  устаткування,  транспортні  засоби,  інвентар,  інші  матеріальні
цінності, які йому належать, а також списувати їх з балансу. 

4.9 Збитки,  завдані  Підприємству  у  результаті  порушення  його
майнових прав громадянами, підприємствами, установами та організаціями
відшкодовуються  Підприємству  у  порядку,  визначеному  чинним
законодавством.

V
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

5.1 Підприємство має право: 
- самостійно планувати свою діяльність, за погодженням з Власником

або уповноваженим ним органом управління визначати стратегію та основні
напрямки  свого  розвитку  відповідно  до  кон'юнктури  ринку  продукції,
товарів, робіт, послуг та економічної ситуації;

-  затверджувати  структуру,  штатний  розпис  Підприємства,  в  тому
числі його структурних підрозділів в межах встановленої уповноваженим
Власником органом граничної чисельності працівників; 

-  виконувати  роботи,  надавати  послуги,  реалізовувати  продукцію за
цінами,  що  формуються  відповідно  до  умов  комерційної  діяльності,  а  у
випадках,  передбачених  законодавством  України  -  за  фіксованими
державними та регульованими цінами та тарифами; 

- за рахунок власних коштів придбавати основні засоби, господарські
матеріали та інше майно,  яке  використовується в його роботі  у  порядку,
встановленому чинним законодавством;



- за  згодою  Власника  або  уповноваженого  ним  органу  управління
створювати   філії,   представництва,  відділення  та  інші  відокремлені
підрозділи  без  статусу  юридичної  особи,  затверджувати  Положення  про
них,  відкривати   рахунки  в  установах  банків  через  свої  відокремлені
підрозділи;

- розпоряджатися  одержаним  доходом  (прибутком),  що  залишається,
після  сплати  податків  та  інших  обов’язкових  платежів,  відповідно  до
чинного законодавства України з урахуванням обмежень визначених п. 7.1.
цього Статуту;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за згодою Власника або
уповноваженого ним органу;

- самостійно, у межах діючого законодавства, встановлювати форми та
системи оплати праці, її організації та нормування, правила внутрішнього
трудового розпорядку;

- здійснювати  заходи,  спрямовані  на  підвищення  ефективності
використання виробничих потужностей та зниження рівня їх негативної дії
на навколишнє середовище;

- створювати та використовувати новітні досягнення науки та техніки, у
тому числі,  у  сфері  інформаційних технологій  в  цілях  удосконалення  та
підвищення рівня послуг, що надаються Підприємством;

-  у разі затвердження цін (тарифів) на послуги нижчими від розміру
економічно  обґрунтованих  витрат,  Підприємство  має  право  на
відшкодування  з  селищного  та/або  державного  бюджетів  різниці  між
затвердженим  розміром  цін  (тарифів)  та  економічно  обґрунтованими
витратами на виробництво цих послуг;

-  отримувати фінансову підтримку від Власника для покриття збитків
від надання послуг населенню;

- отримувати з бюджетів усіх рівнів цільове фінансування на виконання
програм, затверджених Власником

- вести  спільну  та/або  інвестиційну  діяльність  з  іншими  суб’єктами
господарювання;

-  вести претензійно-позовну роботу;
- здійснювати  повноваження  щодо  складання  протоколів  про

адміністративні  правопорушення  у  разі  надання  таких  повноважень
уповноваженим органом; 

5.2 Підприємство зобов’язано:
- подавати  фінансовий  план  Підприємства  для  затвердження

уповноваженому  Власником органу;
- при  розробці  стратегії  господарської  діяльності  Підприємства

враховувати доведені у встановленому порядку комунальні замовлення, які
є обов'язковими для виконання;

- забезпечувати  своєчасну  сплату  податків  та  інших
загальнообов'язкових платежів згідно з чинним законодавством;



- здійснювати  будівництво,  реконструкцію,  а  також  поточний  і
капітальний  ремонт  основних  фондів,  забезпечувати  своєчасне  освоєння
нових виробничих потужностей, розвиток основних фондів та введення в
дію придбаного обладнання;

- створювати належні умови для продуктивної праці своїх працівників,
забезпечувати  дотримання  законодавства  про  працю,  норм  та  правил
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

-  здійснювати  заходи  щодо  вдосконалення  організації  оплати  праці
працівників  з  метою  посилення  їх  матеріальної  зацікавленості,  як  у
результатах  особистої  праці,  так  і  в  загальних  підсумках  роботи
Підприємства, забезпечувати  економічне і раціональне використання фонду
заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

-  виконувати  норми  і  вимоги  щодо  охорони  навколишнього
природного     середовища,  раціонального  використання  і  відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

5.3. Підприємство  здійснює  бухгалтерський,  оперативний  та  інші
види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно
до чинного законодавства.

5.4. Керівник  підприємства  та  головний  бухгалтер  несуть
персональну  відповідальність  за  дотримання  порядку  ведення  і
достовірність  бухгалтерського  та  оперативного  обліку,  податкової,
фінансової і статистичної звітності.

VІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1 Управління Підприємством здійснюють:
вищий орган Підприємства – Власник;
уповноважений Власником орган –  виконавчий комітет  Чупахівської

селищної ради; 
уповноважена  Власником  посадова  особа  –  Чупахівський  селищний

голова або особа,  що відповідно до законодавства виконує повноваження
Чупахівського селищного голови;

виконавчий орган Підприємства – Директор Підприємства.
6.2 До компетенції Власника належать:

- внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства;
- прийняття  рішення  про  припинення  діяльності  Підприємства,

реорганізацію  Підприємства,  визначення  складу  комісії  з  припинення  та
затвердження ліквідаційного балансу (передавального балансу);

- прийняття  рішення  про  вступ  Підприємства  до  господарських
об'єднань;

- вирішення інших питань, віднесених законодавством до компетенції
Власника.

6.3 До  компетенції  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної
ради належать:



- прийняття рішення про розподіл за результатами діяльності прибутку
Підприємства;

- прийняття  рішення  про  вчинення  Підприємством  правочинів  та
укладання  договорів,  що  відповідають  хоча  б  однієї  з  наведених  нижче
ознак:

- передбачають  придбання  Підприємством  майна  (відчуження
Підприємством  майна),  надання  послуг  (замовлення  надання  послуг)
вартістю, що перевищує 1 500 000,00  (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень;

- передбачають  виконання  Підприємством  робіт  (замовлення
Підприємством  виконання  робіт)  вартістю,  що  перевищує  1  500  000,00
(один мільйон п’ятсот тисяч) гривень;

- передбачають  залучення  Підприємством  інвестицій  або  здійснення
Підприємством  інвестицій  вартістю,  що  перевищує  1  500  000,00   (один
мільйон п’ятсот тисяч) гривень;

- передбачають передачу нерухомого майна та (або) транспортних засобів
Підприємства  у  тимчасове  користування,  позику  (позичку),  лізинг  або
передачу прав на нерухоме майно та (або) транспортні засоби незалежно від
вартості такого майна (майнових прав);

- передбачають укладення Підприємством будь-яких договорів поруки
(гарантії),  за  якими  Підприємство  приймає  на  себе  обов’язок  нести
відповідальність за виконання зобов’язань перед третіми особами, а також
договорів  застави  майна  Підприємства  незалежно  від  вартості  таких
зобов’язань або вартості майна;

- передбачають  укладення  Підприємством  будь-яких  договорів
банківського кредиту на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон)
грн.;

- передбачають  випуск,  придбання  або  відчуження  Підприємством
цінних паперів,  незалежно від вартості таких зобов’язань;

- затвердження  граничної  чисельності  працівників  Підприємства,  в
тому числі його структурних підрозділів.

6.4 До компетенції голови Чупахівської селищної ради або особи,
що відповідно до законодавства виконує повноваження голови Чупахівської
селищної ради, належать:

призначення,  звільнення  Директора  Підприємства,  проведення
службових перевірок діяльності Директора Підприємства та відсторонення
від виконання обов’язків Директора Підприємства;

укладення  трудового  контракту  з  Директором   Підприємства,
визначення строку трудового контракту та інших умов трудового контракту,
надання  йому  відпусток,  застосування  до  нього  заходів  заохочення  та
стягнення;

призначення  виконуючого  обов’язки  Директора  Підприємства  на
період його тимчасової відсутності;



визначення  порядку  та  форм  контрольних  заходів  за  діяльністю
Підприємства,  в  тому  числі  за  виконанням  фінансових  планів  та
достовірністю наданої Підприємством звітності.

6.5 До  компетенції  Директора  Підприємства  відносяться  всі
повноваження, які не віднесені цим Статутом та чинним законодавством до
повноважень інших органів Підприємства, в тому числі:

 представляти  Підприємство  у  взаємовідносинах  з  іншими
підприємствами,  установами,  організаціями  та  фізичними  особами,  як  в
Україні  так  і  за  її  кордоном  у  відповідності  з  діючим  законодавством,
видавати довіреності щодо представництва інтересів Підприємства;

управляти  поточною господарською діяльністю Підприємства;
від  імені  Підприємства  вчиняти  правочини,  укладати  договори  з

урахуванням обмежень, визначених пунктом 3 розділу V Статуту;
відкривати і закривати в банках, фінансових установах розрахункові,

депозитні  та  інші  рахунки,  вчиняти  банківські  операції  за  такими
рахунками;

в межах затвердженої граничної чисельності працівників приймати на
роботу та звільняти працівників Підприємства;

видавати  накази  та  розпорядження  обов’язкові  для  персоналу
Підприємства;

укладати колективний договір від імені Власника Підприємства;
визначати  перелік  відомостей,  що  становлять  комерційну  таємницю

Підприємства;
здійснювати  інші  дії,  що  випливають  з  діяльності  Підприємства

відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. 
6.6 У  разі  якщо  законами  України  або  рішеннями  Власника

встановлений інший порядок погодження операцій з майном Підприємства,
застосовується  порядок  визначений  законами  України  або  рішеннями
Власника.

6.7 Директор  несе  особисту  відповідальність  за  виконання
покладених на нього обов’язків.

6.8 Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які
своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору
(контракту).

6.9 Основною  організаційною  формою  здійснення  трудовими
колективами  своїх  повноважень  є  збори  (конференція).  Збори  колективу
вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів
трудового колективу, а конференція - не менше двох третин делегатів.

6.10 До компетенції зборів (конференції) відносяться:
вирішення питання самоврядування трудового колективу;
розгляд проекту колективного договору;
вирішення  інших  питань,  що  віднесені  законодавством  компетенції

зборів (конференції). 



6.11 Порядок узгодження, укладення та зміст колективного договору
встановлюється законодавством України.

VІІ
ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Статутний  фонд  підприємства  становить  _____________
(_________________).

7.2 За рішенням селищної ради статутний фонд підприємства може
змінюватись  (збільшуватись  або  зменшуватись)  в  порядку,  визначеному
чинним законодавством.

7.3 Джерелами збільшення статутного фонду підприємства можуть
бути додаткові внески – будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні
цінності,  цінні  папери,  права  користування  землею,  водою  та   іншими
природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші
майнові права, права на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому
числі в іноземній валюті.

7.4 Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської  діяльності  Підприємства  є  прибуток. Для  покриття  витрат,
пов’язаних  з  діяльністю,  підприємство  за  рахунок  власного  прибутку
утворює  спеціальні  (цільові)  фонди.  Такими  фондами  є  амортизаційний
фонд,  фонд  розвитку  виробництва,  фонд  споживання  (оплати  праці)  та
резервний фонд.

Чистий прибуток Підприємства за результатами діяльності за звітний
фінансовий  рік  розподіляється  згідно  з  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради.

7.5 Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів
підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих
фондів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7.6. Директор підприємства обирає форми і  системи оплати праці,
встановлює  працівникам  конкретні  розміри  тарифних  ставок,  підрядних
розцінок,  посадових  окладів,  премій,  винагород,  надбавок  і  доплат  на
умовах, передбачених галузевою угодою та колективним договором.

Мінімальна  заробітна  плата  не  може  бути  нижче  встановленої
законодавством України мінімального розміру.

VIII
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Зміни  та  доповнення  до  Статуту  вносяться  відповідно  до
законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений. 

IX
ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА



9.1 Ліквідація  та  реорганізація  (злиття,  приєднання,  поділ,
виділення,  перетворення)  Підприємства  здійснюються  за  рішенням
власника  або  уповноваженого  ним  органу,  чи  за  рішенням  суду  або
господарського суду згідно з чинним законодавством України. 

9.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією,
яка  утворюється  власником  або  органом,  що  прийняв  рішення  про
ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін для заяви
претензій  кредиторами визначаються  власником або  уповноваженим ним
органом,  чи  судом  або  господарським  судом  відповідно  до  чинного
законодавства України. 

9.3. Від  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї
переходять  повноваження  щодо  управління  Підприємством.  Ліквідаційна
комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику
або уповноваженому ним органу на затвердження. 

9.4. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація здійснюється
згідно з Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом". 

9.5. При  реорганізації  чи  ліквідації  працівникам  гарантується
додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України. 

9.6. Майно, яке залишається після погашення претензій кредиторів і
членів  трудового  колективу,  використовується  за  рішенням власника  або
уповноваженого ним органу. 

9.7. У  разі  реорганізації  Підприємства  його  права  та  обов'язки
переходять до його правонаступника. 

9.8. Підприємство  вважається  реорганізованим  або  ліквідованим  з
моменту виключення його з державного реєстру.

Секретар селищної ради                    М.М. Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018



 смт. Чупахівка   

Про призначення директора
комунального підприємства
«Добробут» Чупахівської 
селищної ради

          Керуючись пунктом «б» статті 29, статтею 32 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  заступника
селищного  голови  Андоленко  О.М.  про  призначення  директора
комунального  підприємства  «Добробут»  Чупахівської  селищної  ради
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Призначити директором комунального підприємства «Добробут» 
Чупахівської селищної ради Воробйова Олександра Петровича.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   



Про передачу  комплектно-
трансформаторної підстанції 
КТП№379 на баланс 
 Чупахівської селищної ради

      Керуючись  статтями  №  26,  30,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», ст. 29,  ч.1 ст.52 ,  ч.6  ст.59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136 Господарського кодексу
України та  розглянувши лист від  10.04.2018 р.  №25 від  ПСП Агрофірма
«Піонер»,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  безоплатно  із  власності  ПСП  Агрофірма  «Піонер»  на
баланс  Чупахівської  селищної  ради,  комплектно-трансформаторну
підстанцію  КТП  №379,  що  знаходиться  за  адресою:  смт.Чупахівка,  вул.
Заозерна, буд.1.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію  з
питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин (голова Єременко І.М.).

Селищний голова              О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про передачу електроустановок 



(трансформаторної підстанції)
ПАТ «Сумиобленерго» філії 
Охтирських РЕМ

Керуючись  Цивільним  кодексом  України,  частиною  2  статті  136,
статтею 179 Господарського кодексу України, відповідно до статей 25, 26,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Положення
«Про  передачу  об’єктів  права  державної  та  комунальної  власності»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року
№  1482,  з  метою  врегулювання  питання  надійного  та  якісного
електрозабезпечення об’єктів споживачів електричної енергії, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Передати ПАТ «Сумиобленерго» філія Охтирського РЕМ (районно-
експлуатаційних  мереж)  на  праві  господарського  відання  Чупахівської
селищної ради трансформаторної підстанції КТП №379 по вул. Заозерна, 17.

2.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова             О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про створення офіційного Веб-сайту 



Чупахівської селищної ради
 

      З метою створення дієвої системи оприлюднення інформації про роботу
селищної  ради,  підвищення  ефективності  та  прозорості  її  діяльності,
забезпечення  впливу на  процеси,  які  відбуваються  на  території  ради для
місцевого  самоврядування,  на  підставі  ст.5  Законів  України  від  13  січня
2011  року  № 2939-УІ  «  Про  доступ  до  публічної  інформації»,  статті  26
Закону  України  від  21  травня  1997  року  №  280/97-ВР  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні» , Постанови Кабінету Міністрів України № 1302
від  29  серпня  2002  року  «  Про  заходи  щодо  подальшого  забезпечення
відкритості  в діяльності  органів виконавчої  влади»,  на підставі  висновків
постійних комісій селищної ради ,  селищна рада ВИРІШИЛА:
      
     1.  Створити  офіційний  Веб-сайт  Чупахівської  селищної  ради  в
глобальній інформаційній мережі Інтернет.
      2.  Затвердити  Положення  про  офіційний  Веб-сайт  Чупахівської
селищної ради в глобальній інформаційній мережі Інтернет (додається).
      3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення покласти  на  постійну
комісію  селищної  ради  з   питань   прав  людини,  правопорядку,  етики,
депутатської діяльності, охорони навколищного середовища

Селищний голова               О.В.Кужель

ПОЛОЖЕННЯ



ПРО  ОФІЦІЙНИЙ  ВЕБ-САЙТ
ЧУПАХІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ

РАДИ  В  ГЛОБАЛЬНІЙ
ІНФОРМАЦІЙНІЙ  МЕРЕЖІ

ІЕТЕРНЕТ

2018 рік

1.Загальне положення
1.1.  Це  положення  розроблено  відповідно  до  Конституції  України,

Законів  України  «  Про  інформацію»,  «  Про  захист  інформації  в
автоматизованих системах», « Про державну таємницю», « про авторське
право  і  суміжні  права»,  Указів  Президента  України  від  31.07.2000  №
928/2000 « Про захади щодо розвитку національної  складової  глобальної
мережі в Україні», від 01.08.2002 № 683/2002 « Про додаткові заходи щодо
забезпечення  відкритості  у  діяльності  органів  державної  влади»,  від
31.07.2004 № 854/2004 « Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної  політики»,  від
15.09.2005  №1276/2005  «  Про  забезпечення  участі  громадськості  у



формуванні  та  реалізації  державної  політики»,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  03.11.2010  №996  «  Про  забезпечення  участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

       Веб-сайт  Чупахівської  селищної  ради (  далі  –  веб-сайт)  –  це
сукупність програмних та технічних засобів з визначеною адресою в мережі
Інтернет  разом  з  інформаційними  ресурсами,  які  перебувають  у
розпорядженні  Чупахівської  селищної  ради  та  забезпечують  доступ
юридичних і фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів.

1.2. Веб-сайт  є  офіційним  джерелом  інформації,  що  забезпечує
висвітлення  діяльності  керівництва  селищної  ради,  постійних  комісій,
депутатів  селищної  ради,  надання  інформаційних  послуг  громадськості,
взаємний  обмін  інформацією  з  іншими  громадськими  організаціями,
органами  державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,
підприємствами,  установами,  організаціями  з  питань,  пов’язаних  з
діяльністю Чупахівської селищної ради.

1.3. Веб-сайт  функціонує  відповідно  до  чинного  законодавства
України.

1.4. Веб-сайт не може використовуватись у цілях,  не пов’язаних з
діяльністю селищної ради.

1.5. Усі права зберігаються й охороняються відповідно до статті 54
Конституції  україни,  статей 472-555 Цивільного кодексу України,  Закону
України « Про авторское право і суміжні права».

Будь-яке використання  матеріалів та інформації з офіційного Веб-
сайту чупахівської селищної ради для подальшого розповсюдження, 
розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело 
інформації.

2. Структура та дизайн Веб-сайту
2.1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:
- головна сторінка: навігаційна сторінка, яка містить назви основних 
розділів, новини;
- керівництво: ПІБ, фото, графіки особистого прийому;
- основні завдання та нормативно-правові засади діяльності: 
статут територіальної громади, Регламент роботи селищної ради;
- історія села;
- паспорт селищної ради;
- новини: інформація щодо новин місцевого самоврядування, 
інформації про події, оголошення про заплановані заходи, тощо;
- Депутатський корпус селищної ради: інформація про діючий склад 
ради;
- виконавчий комітет селищної ради;
- постійні комісії селищної ради;
- рішення селищної ради;
- рішення виконавчого комітету;



- інформація про соціально-економічний та культурний розвиток 
селищної ради;
- програми;
- інвестиційна діяльність;
- регуляторна діяльність: план роботи у сфері регуляторної діяльності,
проекти регуляторних актів, аналізи регуляторних впливів, 
регуляторні акти, затверджені рішеннями селищної ради, звіти про 
відстеження регуляторних актів;
- майно комунальної власності територіальної громади сіл селищної 
ради: інформація про об’єкти комунальної власності;
   Інші рубрики можуть розміщуватися на веб-сайті за пропозиціями
селищного голови, депутатів селищної ради.

2.2. Дизайн  та  структура  окремих  частин  веб-сайту  (  розділи,
підрозділи,  сторінки)  визначаються  відповідальним  за  організацію
наповнення   і  технічний  супровід  офіційного  веб-сайту   з  урахуванням
пропозицій виконавчого комітету селищної ради, відповідальних за подання
інформації до окремих розділів веб-сайту.

2.3. Основна мова Веб-сайту – українська.
2.4. Структура  Веб-сайту  не  є  сталою  і  в  разі  потреби  може

змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3. Порядок інформаційного  наповнення Веб-сайту.
2.1. Нормативно-правові акти селищної ради розміщуються на 

офіційному веб-сайті згідно чинного законодавства.
2.2. Депутати селищної ради, постійні комісії ради, виконавчий 

комітет селищної ради можуть поширювати інформацію про 
свою діяльність через веб-сайт селищної ради.

2.3. Всі проекти рішень селищної ради, інша інформація для 
розміщення на веб- сайті селищної ради подаються секретарю  
селищної раді в паперовому та електронному вигляді.

2.4. Підготовлена та завізована  інформація передається 
відповідальній особі для розміщення цієї інформації на веб-
сайті селищної ради.

2.5. Депутати селищної ради, постійні комісії селищної ради, 
виконавчий апарат селищної ради, автори проектів рішень 
селищної ради несуть повну відповідальність за зміст поданої 
інформації на веб-сайт селищної ради та своєчасність її 
оновлення.

3. Організаційне забезпечення функціональнування веб-сайту.
4.1 Відповідальний за організаційне забеспеченняя функціонування, 

інформаційне наповнення та поновлення , технічне 
супроводження веб-сайту: 

- погоджує  з селищним головою зміст та періодичність 
поновлень розділів веб-сайту;



- забезпечує підготовку, збір, узагальнення, оперативне 
вісветлення інформації на веб-сайті про діяльність селищної ради, 
постійних комісій, депутатів селищної раді, відповідає за зміст і 
своєчасність інформаційного наповнення та поновлення веб-сайту; 

4.2 Виконавчий  апарат  селищної  ради  у  межах  визначених
повноважень співпрацює між собою щодо наданняі інформації
для розміщення на офіційному веб-сайті селищної ради.

4.3 Селищна  рада  може  укладати  угоди  про  надання  послуг  з
адміністрування веб-сайту селищної ради.

4.4 Не  допускається  розміщення  на  веб-сайті  інформації,  яка
забороняється законодавством України.

4.5 Оновлення  інформації  на  веб-сайті  здійснюється  в  міру
необхідності.

Секретар селищної ради                                               М.М.Маслюк

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про розроблення атрибутики
Чупахівської ОТГ
 



      З метою збереження історичної спадкоємності та відновлення традицій
громади,  які  втрачені,  відповідно  до  ст.  22  ,  26  Закону  України  «  Про
місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада ВИРІШИЛА:

     1. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури і туризму розробити
Положення та провести конкурс на розроблення атрибутики Чупахівської
ОТГ до 01.06.2018 року.
     2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти покласти  на
постійну комісію  селищної  ради  з   питань  прав людини,  правопорядку,
етики, депутатської діяльності, охорони навколищного середовища

Селищний голова                 О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про створення комунального 
некомерційного підприємства 
«Чупахівський селищний  центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради 



  

         Відповідно  до  статей  43,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  104-108  Цивільного  кодексу  України,
статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України,  Законів України «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських  формувань»,  «Основи  законодавства  України  про  охорону
здоров'я», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016
р.  №  1013-р  «Про  схвалення  Концепції  реформи  фінансування  системи
охорони здоров’я»,  з  метою підвищення рівня медичного обслуговування
населення, якості обстежень, діагностики та лікування різних захворювань
мешканців Чупахівської селищної ради, впровадження нових підходів щодо
організації  роботи  закладів  охорони  здоров'я  та  їх  фінансового
забезпечення,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Реорганізувати   шляхом перетворення  комунальний заклад  Чупахівської
селищної ради «Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної
допомоги»  в  комунальне   некомерційне  підприємство  «Чупахівський
селищний   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради.
2.  Встановити,  що комунальне некомерційне підприємство «Чупахівський
селищний   центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого
шляхом  перетворення  комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги».  
3.Встановити термін для заявлення вимог кредиторами 2 місяці.
2. Утворити комісію з реорганізації юридичної особи публічного права
комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський
селищний центр первинної  медико-санітарної  допомоги» та  затвердити її
склад згідно з додатком 1.
3. Призначити  головою  комісії  в.о.головного  лікаря   комунального
закладу  Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський  селищний  центр
первинної медико-санітарної допомоги» Титаренка С.А.
4.  Доручити  в.о.  головного  лікаря  Титаренку  С.А.  розробити  Статут
комунального  некомерційного  підприємства  «Чупахівський  селищний
центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
та подати його на затвердження до Чупахівської селищної ради.
5. Визначити розмір статутного капіталу  комунального некомерційного
підприємства «Чупахівський селищний  центр первинної медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  в  сумі  1000,00        (одна  тисяча)
гривень за рахунок грошового внеску засновника.
6. Голові  комісії  з  реорганізації  юридичної  особи  публічного  права
комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський
селищний центр первинної медико-санітарної допомоги» у встановленому
чинним  законодавством  України  порядку  забезпечити  вжиття  всіх



необхідних заходів щодо реорганізації та державної реєстрації припинення
діяльності  юридичної  особи  публічного  права  комунального  закладу
Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський  селищний  центр  первинної
медико-санітарної  допомоги»  шляхом  реорганізації  (перетворення)  у
комунальне  некомерційне  підприємство  «Чупахівський  селищний   центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради в тому
числі:
8.1.  Повідомлення  в  установленому  чинним  законодавством  України
порядку  працівників  комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський  селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
про  припинення  юридичної  особи  шляхом  реорганізації  (перетворення).
Забезпечення  дотримання  соціально-правових  гарантів  працівників
комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський
селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»у  порядку  та  на
умовах, визначених чинним законодавством України;
8.2.  Проведення  інвентаризації  майна  юридичної  особи публічного  права
комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський
селищний центр первинної медико-санітарної допомоги»
 8.3.  Проведення розрахунків з  бюджетом, дебіторами та кредиторами за
зобов’язаннями юридичної  особи публічного права комунального закладу
Чупахівської  селищної  ради  «Чупахівський  селищний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги»;
8.4.  Складання передавального акту та  надання  його на затвердження до
Чупахівської  селищної  ради  після  закінчення  строку  пред’явлення  вимог
кредиторами  до  юридичної  особи  комунального  закладу  Чупахівської
селищної ради «Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної
допомоги»;
8.5.  Надати  державному  реєстратору  документи,  передбачені  Законом
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -
підприємців  та  громадських  формувань»  для  проведення  державної
реєстрації  рішення  про  припинення  та  державної  реєстрації  припинення
юридичної  особи  публічного  права  комунального  закладу  Чупахівської
селищної ради «Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної
допомоги».
  9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, житлово-комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                               О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про внесення змін та доповнень
до Програми економічного і 
соціального розвитку Чупахівської 
селищної ради на 2018 рік



Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних
громад»,  Закону  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення
програм соціально-економічного розвитку України» та Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року,  Чупахівська селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  в  Захід  1.Проведення  будівництва,
реконструкції,  капітального  та  поточного  ремонтів
автомобільних  доріг  Пріоритету  2.  Транспортна
інфраструктура додатку до Програми і викласти в новій
редакції (додається).
2. Доповнити  пунктом  2.Технічне  оснащення
комунального  підприємства  «Добробут»  Захід  4.
Розвиток  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази
селищної  ради  Пріоритету  3.  Житлово-комунальне
господарство додатку до Програми (додається).
3. Доповнити  пунктом  2.  Облаштування  алеї  біля
будинку  культури  Захід  3.  Благоустрій  території
Пріоритету  3.  Житлово-комунальне  господарство
додатку до Програми (додається).
4. Доповнити  пунктом  3.  Очищення  ставка.  Захід  3.
Благоустрій  території  Пріоритету  3.  Житлово-
комунальне  господарство  додатку  до  Програми
(додається).

Селищний голова                    О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) 



    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування",
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України
«Про землеустрій»,  розглянувши  технічну документацію із  землеустрою
щодо встановлення меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  гр.  Зінченко  Олені  Іванівні  у
с.Лантратівка , вул. Лебединська, 15, Охтирського району  Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею – 0,25га(категорія
земель  –  землі  громадської  та  житлової  забудови)  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5216 наданої гр. Зінченко Олені Іванівні для будівництва
і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)   за  адресою:  вул.  Лебединська,  15,  с.  Лантратівка,
Охтирського району  Сумської області.
 2.  Передати  гр.  Зінченко  Олені  Іванівні  у  приватну  власність  земельну
ділянку   площею 0,25  га(  угіддя  –  забудовані  землі)  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5216  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку і господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)   із земель
житлової  та  громадської  забудови  за  адресою:  с.  Лантратівка  ,  вул.
Лебединська, 15.
3.   Гр.  Зінченко  Олені  Іванівні  право  власності  на  земельну  ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                 О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   
26.04.2018
 смт. Чупахівка   
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) 



    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування",
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України, ,  ст. 55 Закону України
«Про землеустрій»,  розглянувши  технічну документацію із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) наданої  для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)   гр.  Остапенку
Миколі  Петровичу  за  адресою  :  вул.  Хліборобська,  50   с.  Оленинське  ,
Охтирського району  Сумської області,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею – 0,25га
(категорія  земель – землі громадської  та  житлової забудови)  кадастровий
номер  5920355500:04:001:0082  наданої  гр.  Остапенку  Миколі  Петровичу
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Хліборобська, 50
с. Оленинське , Охтирського району  Сумської області.  
 2.  Передати  гр.  Остапенку  Миколі  Петровичу  у  приватну  власність
земельну ділянку  площею 0,25 га( угіддя – забудовані землі) кадастровий
номер  5920355500:04:001:0082   для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку і господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
із земель житлової та громадської забудови за адресою: вул. Хліборобська,
50  с. Оленинське , Охтирського району  Сумської області.  
3.  Гр. Остапенку Миколі Петровичу право власності  на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність 
гр. Совало Ганні Яківні



для ведення особистого селянського 
господарства в с. Лантратівка.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування"
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,  ст. 50 Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  гр.  Совало Ганні  Яківні  у  власність в с.  Лантратівка,
Охтирського району, Сумської області,селищна рада ВИРІШИЛА:

   1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Совало  Ганні  Яківні  в  с.  Лантратівка  Охтирського  району
Сумської області площею – 0,5373 га (сільськогосподарські землі, в тому
числі  сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:02:001:5220 наданої гр. Совало Ганні Яківні. 
  2. Передати гр. Совало Ганні Яківні у приватну власність земельну ділянку
площею 0,5373 га (сільськогосподарські землі, в тому числі сільськогоспо-
дарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер  592038400:02:001:5220  для
ведення особистого селянського господарства в с. Лантратівка.
   3. Гр. Совало Ганні Яківні право власності на земельну ділянку оформити
відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                     О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність 
гр. Лук’янець Олександру 
Миколайовичу для ведення 



особистого селянського 
господарства в с. Лантратівка.

    Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", ст.12,
81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про
землеустрій»,   розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки  гр. Лук’янець Олександру Миколайовичу  у власність в
с. Лантратівка, Охтирського району, Сумської області, селищна  рада
ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Лук’янець  Олександру  Миколайовичу  в  с.  Лантратівка
Охтирського  району  Сумської  області  площею  –  1,40  га  (сільськогоспо-
дарські землі, в тому числі сільськогосподарські угіддя – рілля) кадастровий
номер  5920385400:02:001:5219  наданої  гр.  Лук’янець  Олександру
Миколайовичу. 
   2.  Передати  гр.  Лук’янець  Олександру  Миколайовичу  у  приватну
власність земельну ділянку  площею 1,40 га(сільськогосподарські землі, в
тому  числі  сільськогосподарські  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
592038400:02:001: 5219 для ведення особистого селянського господарства в
с. Лантратівка.
   3. Гр. Лук’янець Олександру Миколайовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова         О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження проекту
землеустрою та передачу земельної 
ділянки у комунальну власність 
Чупахівської територіальної громади
в особі Чупахівської селищної ради 



Керуючись ст. 12, ст.123, ст.125, ст. 126 Земельного кодексу України,  
п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про розмежування земель державної та комунальної власності»,
розглянувши  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
Чупахівській  селищній  раді  у  постійне  користування  для  будівництва  та
обслуговування  об’єктів  фізичної  культури  і  спорту  (07.02)  із  земель
житлової  та  громадської  забудови  за  адресою:  смт.  Чупахівка,  вул.
Воздвиженська, 53б, Охтирського району Сумської області,     селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки
Чупахівській  селищній  раді  у  постійне  користування  для  будівництва  та
обслуговування  об’єктів  фізичної  культури  і  спорту  (07.02)  із  земель
житлової  та  громадської  забудови,  площею  0,3900  га  за  адресою:  смт.
Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53б Охтирського району Сумської області.
Кадастровий номер земельної ділянки : 5920355500:02:001:5219. 

2.  Передати земельну ділянку площею 0,3900 га, цільове призначення -
для  будівництва  та  обслуговування  об’єктів  фізичної  культури  і  спорту
кадастровий  номер:  5920355500:02:001:5219  у  власність  Чупахівської
об’єднаної територіальної громади.

3. Спеціалісту  -  землевпоряднику  Гончар  Т.В.  провести  державну
реєстрацію речового права на земельну ділянку.

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
   

                
Селищний голова                О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я   

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність



Розглянувши  лист  №  31-18-0.332-1853/2-18  від  26.02.2018  року
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, та керуючись 
Ст.12  Земельного  Кодексу  України,  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  комунальну
власність  об’єднаних  територіальних  громад»   та  статтею  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області  на  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Макаренко
Валентині Володимирівні для ведення особистого селянського господарства
за  межами  населених  пунктів  Грінченківського  старостату  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  площею    2,0  га
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:002:5104.

Селищний голова              О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність



Розглянувши  лист  №  31-18-0.332-1855/2-18  від  26.02.2018  року
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, та керуючись 
Ст.12  Земельного  Кодексу  України,  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  комунальну
власність  об’єднаних  територіальних  громад»   та  статтею  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області  на  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Теребій  Олексія
Володимировича  для  ведення  особистого  селянського  господарства  за
межами  населених  пунктів  Грінченківського  старостату  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  площею   2,0  га.,
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:002:5103. 

Селищний голова          О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність



Розглянувши  лист  №  31-18-0.332-1846/2-18  від  26.02.2018  року
Головного управління Держгеокадастру у Сумській області, та керуючись 
Ст.12  Земельного  Кодексу  України,  розпорядженням  Кабінету  Міністрів
України від 31.01.2018 року № 60-р «Питання передачі земельних ділянок
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  комунальну
власність  об’єднаних  територіальних  громад»   та  статтею  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області  на  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Теребій  Оксані
Анатоліївні  для ведення  особистого селянського  господарства  за  межами
населених пунктів Грінченківського старостату Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області, площею   2,0 га кадастровий номер
земельної ділянки 5920382000:01:002:5098 

Селищний голова                О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання дозволу Чупахівській 
селищній раді на виготовлення
технічної документації



      Керуючись ст. 28, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", заслухавши інформацію про необхідність виготовлення технічних
паспортів, для ведення бухгалтерського обліку,  селищна рада  
ВИРІШИЛА:

1. Чупахівській селищній раді заключити договір на виготовлення технічної
документації на пічну трубу колишнього цукрового заводу з БТІ у 
м. Охтирка та виготовити технічний паспорт.

2. Взяти на баланс Чупахівської селищної ради  пічну трубу колишнього
цукрового заводу.

3.  Зареєструвати  право  власності  на  пічну  трубу  колишнього  цукрового
заводу згідно чинного законодавства.

Селищний голова               О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.04.2018
 смт. Чупахівка  
 
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
в постійне користування Чупахівської
селищної ради 



      Керуючись  ст.  33  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", ст. 12, 122  Земельного кодексу  України , ст. 25 Закону України
«Про землеустрій»,  селищна рада  ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  Чупахівській  селищній  раді  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
селищної ради по вул. Воздвиженська,  50 в смт.  Чупахівка  на території
Чупахівської селищної ради для обслуговування пічної труби колишнього
цукрового заводу, орієнтовною площею 0,5000 га, розташованої за адресою:
вул.  Воздвиженська,  50  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області.
2.  Остаточний  розмір  земельної  ділянки  встановити  при  виготовленні
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне
користування  Чупахівській селищній раді для  обслуговування пічної труби
колишнього цукрового заводу, орієнтовною площею 0,0500 га за адресою
вул.  Воздвиженська,  50  в  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської
області.
3.  Проект  відведення  земельної  ділянки  Чупахівській  селищній  раді
розробити згідно чинного законодавства.

Селищний голова                      О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування закладів культурно – 
просвітницького обслуговування



      Керуючись  ст.  33  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", ст. 12, 122  Земельного кодексу  України , ст. 25,50 Закону України
«Про землеустрій»,  селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва  та  обслуговування  закладів  культурно  –  просвітницького
обслуговування (Чупахівський селищний будинок культури) код цільового
призначення  земельної  ділянки –  03.05,  в  постійне користування  Відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради, орієнтовною площею 1,60
га,  (категорія:  землі  житлової  та  громадської  забудови;  угіддя:  землі  під
соціально -  культурними об’єктами) за  адресою: вул.  Воздвиженська,  53,
смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська область.

2.  Остаточний  розмір  земельної  ділянки  встановити  при  виготовленні
проекту землеустрою.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова              О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності 
в постійне користування КП «Добробут»
Чупахівської селищної ради 



      Керуючись  ст.  33  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні", ст. 12, 122  Земельного кодексу  України , ст. 25 Закону України
«Про землеустрій»,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  комунальному  підприємству  «Добробут»
Чупахівської  селищної  ради  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для експлуатації та
догляду  за  гідротехнічними,  іншими  водогосподарськими  спорудами  та
каналами (10.04)  орієнтовною площею 0,7500 га, в межах смт. Чупахівка
Охтирського району Сумської області.

2. Остаточний розмір земельної ділянки встановити при виготовленні
проекту землеустрою .

3.  Розроблений  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки подати  на  розгляд  сесії  селищної  ради  для  затвердження  в
установленому  законодавством  порядку. 

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова              О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про надання дозволу на виготовлення
проектно-кошторисної документації
на очистку русла річки Ташань

      Керуючись  ст.  33  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні",  ст.10 Водного кодексу України, селищна рада  



ВИРІШИЛА:

1.  Надати  дозвіл  Чупахівській  селищній  раді  на  виготовлення
проектно-кошторисної документації на очищення русла річки Ташань. 

2. Укласти договір з проектною організацією на виконання робіт з 
виготовлення проектно-кошторисної документації.

3. Проектно-кошторисну документацію представити на сесію селищної 
ради  для затвердження.

4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань будівництва, житлово-комунального транспорту, зв’язку,
підприємництва  та  земельних  відносин  та  постійну  комісію  з  питань
планування  та  фінансів  бюджету,  соціально-економічного  розвитку  та
інвестицій. 

Селищний голова                             О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про затвердження нормативної 
Грошової оцінки, стартової ціни 
річного розміру орендної плати 
за користування земельною 
ділянкою, площею 0,2000 га, 
та умов продажу права оренди



Відповідно до рішення 46 сесії  6  скликання Чупахівської  селищної
ради від 22.05.2015 року «Про затвердження переліку земельних ділянок,
право оренди на які підлягають продажу на земельних торгах», Витягу із
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
№108/0/191-17  від  19.06.2017  року,  керуючись  ст.ст.  134-139  Земельного
Кодексу  України,  ст.  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920355500:02:002:5153, розташованої за адресою : смт.
Чупахівка  вул.  Слобожанська,  загальною   площею 0,2000 га  -  в  розмірі
425862,83 грн  (чотириста двадцять п’ять тисяч вісімсот шістдесят дві грн.
51 коп).

2. Повторно виставити на земельні торги у формі аукціону право оренди
на  земельну  ділянку  комунальної  власності  площею  0,2000  га,
кадастровий номер 5920355500:02:002:5153, з цільовим призначенням
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану за
адресою :  вул.  Слобожанська   смт.  Чупахівка  Охтирського  району
Сумської області.

3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування
земельною  ділянкою  кадастровий  номер  5920355500:02:002:5153,
розташованої  за  адресою  :  смт.  Чупахівка  вул.  Слобожанська,
загальною площею 0,2000 га у розмірі 3 (трьох) % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, а саме 12775,88 грн.  ( дванадцять
тисяч сімсот сімдесят п’ять грн. 88 коп).

4. Встановити крок земельних торгів з продажу права оренди земельної
ділянки  у  розмірі  63,88  грн  (0,5  %)  від  стартового  розміру  річної
орендної плати).

5. Переможцю  аукціону  сплатити  втрати  сільськогосподарського
виробництва в сумі 8723,00 грн (вісім тисяч сімсот двадцять три грн.
00коп).

6. Встановити,  що  на  переможця  земельних  торгів  покладаються
витрати:  на  підготовку  лоту  до  продажу  на  торгах(  виготовлення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки),  інші
витрати за потреби; витрати  на організацію та проведення земельних
торгів  (вартість  послуг  Виконавця  по проведенню торгів  в  розмірі
50% від річної плати за користування земельною ділянкою, але не
більше як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ).

7. Продати  переможцю  земельних  торгів  право  оренди  земельної
ділянки  на  нижченаведених  умовах  користування  земельною
ділянкою:                                      

7.1.Земельна  ділянка  комунальної  власності  територіальної  громади
Чупахівської селищної ради кадастровий номер  5920355500:02:002:
5153,  розташованої  за  адресою :  смт.  Чупахівка  вул.  Слобожанська



Слобожанська, загальною   площею 0,2000 га передається переможцю
земельних  торгів  в  оренду  на  49  років  для  будівництва   та
обслуговування будівель торгівлі.
7.2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до
їх проведення,   зараховується до річної орендної плати за перший рік
користування  земельною  ділянкою,  встановленою  за  результатами
земельних торгів.
7.3.  Річна  орендна  плата  за  перший  рік  користування  земельною
ділянкою  підлягає  сплаті  переможцем  земельних  торгів  не  пізніше
трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору оренди
земельної ділянки.
7.4.  Право  оренди  на  земельну  ділянку  виникає  у  переможця
земельних торгів після державної реєстрації права оренди земельної
ділянки  відповідно  до  законодавства  України  за  умови  сплати
переможцем земельних торгів  річної  орендної  плати  за  перший рік
користування земельною ділянкою.
7.5. У разі несплати у встановлений законодавством строк коштів за
договором  оренди  земельної  ділянки  результати  земельних  торгів
можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю
торгів не повертається.
7.6. Право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до статтей 141, 143 Земельного кодексу України.

8. Переможцю земельних торгів:
   8.1. Своєчасно вносити орендну плату, щорічна сума якої за кожний

наступний рік оренди     не може бути меншою за розмір (суму) річної
орендної  плати  за  перший  рік  користування  земельною  ділянкою,
визначений  за  результатами  земельних  торгів,  та  з  урахування
коефіцієнтів інфляції.

    8.2. Виконувати обов’язки землекористувача згідно з вимогами статті
96 Земельного кодексу України.

9.  Інші  умови  користування  земельною  ділянкою  встановлюються
договором оренди земельної ділянки та Законодавством України.

Селищний голова             О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
 26.04.2018
 смт. Чупахівка   
Про затвердження нормативної 
грошової оцінки, стартової ціни 
річного розміру орендної плати 
за користування земельною ділянкою, 
площею  0,2500 га, та умов продажу
права оренди

       Відповідно до рішення 50 сесії 6 скликання Чупахівської селищної ради
від 11.08.2015 року «Про затвердження переліку земельних ділянок, право
оренди на які підлягають продажу на земельних торгах», Витягу із технічної
документації  про  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки  від



13.05.2017 року, керуючись ст.ст. 134-139 Земельного Кодексу України, ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
ВИРІШИЛА:
     1.  Затвердити  нормативну  грошову  оцінку  земельної  ділянки
кадастровий номер 5920355500:02:001:5204, розташованої за адресою : смт.
Чупахівка вул. Воздвиженська, загальною   площею 0,2500 га - в розмірі
689124,51 грн (шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто двадцять чотири грн. 51
коп).

2.  Повторно  виставити  на  земельні  торги  у  формі  аукціону  право
оренди  на  земельну  ділянку  комунальної  власності  площею  0,2500  га,
кадастровий номер 5920355500:02:001:5204, з цільовим призначенням для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, розташовану за адресою:
смт. Чупахівка вул. Воздвиженська  Охтирського району Сумської області.
     3. Затвердити стартовий розмір річної орендної плати за користування
земельною  ділянкою  кадастровий  номер  5920355500:02:001:5204,
розташованої за адресою : смт. Чупахівка вул. Воздвиженська,  загальною
площею 0,2500 га у розмірі 3 (трьох) % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, а саме 20673,74 грн.  (двадцять тисяч шістсот сімдесят
три грн. 74 коп).
    4. Встановити крок земельних торгів з продажу права оренди земельної
ділянки у розмірі 103,37 грн (0,5 % від стартового розміру річної орендної
плати).

5. Встановити, що на переможця земельних торгів покладаються
витрати: на підготовку лоту до продажу на торгах( виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки), інші витрати за потреби;
витрати  на організацію та проведення земельних торгів (вартість послуг
Виконавця  по  проведенню  торгів  в  розмірі  50%  від  річної  плати  за
користування  земельною  ділянкою,  але  не  більше  як  2000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ).

6.  Продати  переможцю  земельних  торгів  право  оренди  земельної
ділянки на нижченаведених умовах користування земельною ділянкою:

   6.1. Земельна ділянка комунальної власності територіальної громади
   Чупахівської селищної ради кадастровий номер   
   5920355500:02:001:5204,  розташованої за адресою : смт. Чупахівка   
   вул. Воздвиженська, загальною  площею 0,2500 га передається 
   переможцю земельних торгів в оренду на 49 років для будівництва  та 
   обслуговування будівель торгівлі.

         6.2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до їх
        проведення, зараховується до річної орендної плати за перший рік 
         користування земельною ділянкою, встановленою за результатами 
         земельних торгів.

6.3.  Річна  орендна  плата  за  перший  рік  користування  земельною
ділянкою  підлягає  сплаті  переможцем  земельних  торгів  не  пізніше



трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору оренди
земельної ділянки.
6.4.  Право  оренди  на  земельну  ділянку  виникає  у  переможця
земельних торгів після державної реєстрації права оренди земельної
ділянки  відповідно  до  законодавства  України  за  умови  сплати
переможцем земельних торгів  річної  орендної  плати  за  перший рік
користування земельною ділянкою.
6.5. У разі несплати у встановлений законодавством строк коштів за
договором  оренди  земельної  ділянки  результати  земельних  торгів
можуть бути анульовані. При цьому гарантійний внесок переможцю
торгів не повертається.
6.6. Право користування земельною ділянкою може бути припинено
відповідно до статтей 141, 143 Земельного кодексу України.

7.  Переможцю земельних торгів:
   7.1. Своєчасно вносити орендну плату, щорічна сума якої за кожний

наступний рік оренди     не може бути меншою за розмір (суму) річної
орендної  плати  за  перший  рік  користування  земельною  ділянкою,
визначений  за  результатами  земельних  торгів,  та  з  урахування
коефіцієнтів інфляції.

    7.2. Виконувати обов’язки землекористувача згідно з вимогами статті
96 Земельного кодексу України.

     8. Інші умови користування земельною ділянкою встановлюються
договором оренди земельної ділянки та Законодавством України.

Селищний голова               О.В.Кужель

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

 26.04.2018
 смт. Чупахівка   

Про дострокове припинення
повноважень депутата Чупахівської
селищної ради Литвиненка В.В.
     
        Розглянувши заяву депутата Чупахівської селищної ради від виборчого
округу  №  12 Литвиненка  Володимира  Васильовича,  про  складення  ним
депутатських  повноважень,  керуючись   пунктом  14  частини  1  статті  26
Закону України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,   підпунктом 2



частини 2  статті  5 Закону  України «Про статус  депутатів  місцевих  рад»,
статтею   90  Закону  України  «Про  місцеві  вибори»,  селищна рада
ВИРІШИЛА:  
 
     1. Припинити достроково повноваження депутата Чупахівської селищної
ради  від виборчого округу № 12 Литвиненка Володимира Васильовича у
зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень.
    2.  Направити  це  рішення  до  Чупахівської  селищної  територіальної
виборчої комісії для відповідного реагування згідно чинного законодавства.
    3. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті  селищної ради.
    4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної ради з   питань  прав людини,  правопорядку, етики, депутатської
діяльності, охорони навколищного середовища

Селищний голова                  О.В.Кужель
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