
                                                                                              
                                                                                                          ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання
Тридцята сесія

 РІШЕННЯ
     11.08.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження підсумків виконання
бюджету Чупахівської селищної  ради 
за І півріччя 2020 року

Керуючись  частиною першою статті 76, частиною четвертою статті
80 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 статті 26 ,   пунктом 1 статті 28
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши звіт в. о начальника  фінансового відділу Чупахівської селищної
ради Любові Діброви про підсумки виконання бюджету за перше півріччя 2020
року, селищна  рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію в.о. начальника фінансового відділу Чупахівської селищної
ради про підсумки виконання бюджету Чупахівської селищної ради за перше
півріччя 2020 року взяти до уваги.

2. Рекомендувати сесії Чупахівської селищної  ради затвердити звіт про
підсумки виконання бюджету Чупахівської селищної  ради за перше півріччя
2020 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади за перше півріччя 2020 року

Бюджет  по  доходах  селищної  ради  за  перше  півріччя  2020  року  з
врахуванням трансфертів у цілому виконано на 99,05 %. При  уточненому плані
в сумі 10 636,4 тис. грн. фактично надійшло до бюджету 10 532,8 тис.  грн.

По  загальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
трансфертів на 100,5 %. При  уточненому плані в сумі 4043,5 тис. грн. фактично
надійшло до бюджету 4063,6  тис.  грн., тобто понад план надійшло 20,1 тис.
грн..

 Крім цього, з державного бюджету отримано субвенцій в загальній сумі
3 867,2  тис.  грн.,  в тому числі: освітньої –3 148,5 тис. грн.,  медичної –718,7
тис.грн., дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти
та охорони здоров’я –672,6 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання
державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  30,4тис.грн.,  субвенція  з
місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої  освіти `Нова українська  школа`  за  рахунок відповідної  субвенції  з
державного  бюджету  27,2  тис.грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  на
здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров`я  за  рахунок  коштів
медичної субвенції в сумі 2,1 тис.грн., інші субвенції з місцевого бюджету 20,0
тис.грн.  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  підтримки  окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету 20,8 тис.грн. 

По  спеціальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
трансфертів)   виконано  на  355,54%:   при  уточненому  плані  86,3  тис.  грн.
надійшло до бюджету 306,8 тис. грн. Перевиконання складає 220,5 тис. грн. 
           Бюджет по видатках загального фонду  в цілому виконано на 90,6 %. За
перше  півріччя  2020  року  планувалось  витратити   12 193,0  тис.  грн.,  а
фактично використано –10 807,0 тис. грн..
          По спеціальному фонду видаткову частину бюджету виконано на 12,6 %.
Планувалось  витратити  –197,2  тис.  грн.,  а  використано  –  94,6  тис.  грн..
недоосвоєно за 1 півріччя 102,6 тис. грн.
                                                                      



                                                                            Аналіз
                                       виконання плану по доходах за перше півріччя 2020 року

код  Назва доходів
Уточн.

річн. план

 Уточ.
пл.

січень-
червень

Факт +/-
%

викон.

10000000 Податкові надходження  9933,00 4036,60 4024,79 -11,81 99,71

11000000

Податки на доходи, податки 
на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості
 6057,70 2302,00 2623,65 321,65 113,97

11010000
Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 6057,70 2302,00 2623,65 321,65 113,97

11010100

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується 
податковими агентами, із 
доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати 3000,60 1281,00 1599,83 318,83 124,89

11010400

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується 
податковими агентами, із 
доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата 3018,10 1010,00 1007,73 -2,27 99,78

11010500

Податок на доходи фізичних 
осіб, що сплачується 
фізичними особами за 
результатами річного 
декларування 39,00 11,00 16,08 5,08 146,21

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших 
природних ресурсів 36,00 17,20 30,78 13,58 178,94

13010000

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів 35,00 17,00 30,58 13,58 179,87

13010100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок 
головного користування 25,00 12,00 19,30 7,30 160,87

13010200 Рентна плата за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати 
за спеціальне використання 

10,00 5,00 11,27 6,27 225,48



лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування) 

13030000
Рентна плата за користування
надрами 1,00 0,20 0,20 0,00 100,00

13030100

Рентна плата за користування
надрами для видобування 
корисних копалин 
загальнодержавного 
значення 1,00 0,20 0,20 0,00 100,00

14000000
Внутрішні податки на товари 
та послуги  60,00 30,00 30,68 0,68 102,25

14040000

Акцизний податок з 
реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 60,00 30,00 30,68 0,68 102,25

18000000 Місцеві податки 3779,30 1687,40 1339,68 -347,72 79,39

18010000 Податок на майно 950,00 414,00 325,41 -88,59 78,60

18010200

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є 
власниками об`єктів 
житлової нерухомості 8,00 4,00 0,15 -3,85 3,78

18010300

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 20,00 10,00 4,51 -5,49 45,13

18010400

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної 
ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 20,10 10,00 4,08 -5,92 40,84

18010500
Земельний податок з 
юридичних осіб 65,00 18,00 50,35 32,35 279,72

18010600
Орендна плата з юридичних 
осіб 650,00 300,00 246,51 -53,49 82,17

18010700
Земельний податок з 
фізичних осіб 100,00 35,00 1,37 -33,63 3,91



18010900
Орендна плата з фізичних 
осіб 86,90 37,00 18,43 -18,57 49,80

18050000 Єдиний податок  2829,30 1273,40 1014,28 -259,12 79,65

18050300
Єдиний податок з юридичних
осіб 26,00 12,00 7,53 -4,47 62,76

18050400
Єдиний податок з фізичних 
осіб 500,30 289,40 288,61 -0,79 99,73

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких 
частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків` 2303,00 972,00 718,14 -253,86 73,88

20000000 Неподаткові надходження  15,00 6,90 38,86 31,96 563,26

21000000
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності  2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00

21080000 Інші надходження  2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00

21081100
Адміністративні штрафи та 
інші санкції 2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00

22000000

Адміністративні збори та 
платежі, доходи від 
некомерційної господарської 
діяльності 13,00 6,00 1,91 -4,09 31,82

22010000
Плата за надання 
адміністративних послуг 5,00 2,20 0,38 -1,82 17,16

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 3,00 1,40 0,38 -1,02 26,96

22012600

Адміністративний збір за 
державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 2,00 0,80 0,00 -0,80 0,00

22090000 Державне мито  8,00 3,80 1,53 -2,27 40,31

22090100

 Державне мито, що 
сплачується за місцем 
розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на 
спадщину і дарування  8,00 3,80 1,53 -2,27 40,31

24000000
Інші неподаткові 
надходження  0,00 0,00 36,96 36,96 0,00

0,00 0,00 36,96 36,96 0,00



36,96 0,0024060000 Інші надходження  0,00 0,00 36,96
24060300 Інші надходження  15,00 6,90 38,86 31,96 563,26
40000000 Офіційні трансферти  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

41000000
Від органів державного 
управління  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

41020000
Дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

41030000
Субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 6044,70 3867,20 3867,20 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 5326,00 3148,50 3148,50 0,00 100,00

41034200

Медична субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 718,70 718,70 718,70 0,00 100,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів 
іншим місцевим бюджетам 1345,60 672,60 672,60 0,00 100,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету 
на здійснення переданих з 
державного бюджету 
видатків з утримання 
закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової 
дотації з державного 
бюджету 1345,60 672,60 672,60 0,00 100,00

41050000

Субвенції з місцевих 
бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 454,05 222,31 100,60 -121,71 45,25

41051200

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
державної підтримки особам 
з особливими освітніми 
потребами за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 61,13 30,42 30,42 0,00 100,00

41051400

Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти 
`Нова українська школа` за 
рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету 95,14 18,85 27,23 8,39 144,49

41051500 Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 

13,34 13,34 2,10 -11,24 15,74



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

41053900
Інші субвенції з місцевого 
бюджету 242,74 138,85 20,00 -118,85 14,40

41055000

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів 
та заходів у системі охорони 
здоров`я за рахунок 
відповідної субвенції з 
державного бюджету 41,70 20,85 20,85 0,00 100,00

40000000 Офіційні трансферти  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

41000000
Від органів державного 
управління  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

41020000
Дотації з державного 
бюджету місцевим бюджетам 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

41030000
Субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 6044,70 3867,20 3867,20 0,00 100,00

Всього без урахування трансферт 9948,00 4043,50 4063,65 20,15 100,50

Всього 21450,35 10634,41 10532,85 -101,56 99,05
Спеціальний фонд

10000000 Податкові надходження  0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

19010000 Екологічний податок 0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

19010100

Екологічний податок, який 
справляється за викиди в 
атмосферне повітря 
забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря
двоокису вуглецю) 0,00 0,00 12976,96 12976,96 0,00

19010200

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об`єкти 0,00 0,00 1238,77 1238,77 0,00

20000000 Неподаткові надходження  172562,00 86281,00 285597,04 199316,04 331,01

25000000
Власні надходження 
бюджетних установ  172562,00 86281,00 285597,04 199316,04 331,01

25010000 Надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами 

172562,00 86281,00 50684,04 -35596,96 58,74



згідно із законодавством 

25010100

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 170562,00 85281,00 48446,33 -36834,67 56,81

25010300

Плата за оренду майна 
бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до 
Закону України `Про оренду 
державного та комунального 
майна` 2000,00 1000,00 876,17 -123,83 87,62

25010400

Надходження бюджетних 
установ від реалізації в 
установленому порядку 
майна (крім нерухомого 
майна) 0,00 0,00 1361,54 1361,54 0,00

25020000

Інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ  0,00 0,00 234913,00 234913,00 0,00

25020100
Благодійні внески, гранти та 
дарунки 0,00 0,00 208491,75 208491,75 0,00

25020200

Надходження, що отримують 
бюджетні установи від 
підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у
тому числі заходів з 
відчуження для суспільних 
потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об` 0,00 0,00 26421,25 26421,25 0,00

30000000
Доходи від операцій з 
капіталом  0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

33000000
Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

33010100

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення, що 
перебувають у державній або 
комунальній власності, та 
земельних ділянок, які 
знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

Всього без урахування трансферт 172562,00 86281,00 306760,77 220479,77 355,54



Всього 172562,00 86281,00 306760,77 220479,77 355,54



Аналіз виконання видаткової частини загального фонду
за перше півріччя 2020 року

Код Показник

План на
рік з

урахуванн
ям змін

План на
вказаний
період з

урахуван
ням змін

Касові
видатки

за
вказани
й період

Залишк
и плану

на
період

відносно
касових

%
виконан

ня на
вказани
й період
(гр8/гр5

*100)

01
Чупахівська селищна 
рада

8145,336 3792,286 3223,064 569,222 84,990

0150

Організаційне, 
інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), 
міської, селищної, сільської 
рад

3000,000 1500,000 1476,583 23,417 98,439

2111

Первинна медична 
допомога населенню, що 
надається центрами 
первинної медичної 
(медико-санітарної) 
допомоги

1715,600 630,900 607,479 23,421 96,288

2144

Централізовані заходи з 
лікування хворих на 
цукровий та нецукровий 
діабет

60,359 39,509 18,691 20,818 47,308

3241

Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3242
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4030
Забезпечення діяльності 
бібліотек

200,000 123,000 102,873 20,127 83,637

4060

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

776,647 506,647 452,553 54,094 89,323

5061 Забезпечення діяльності 
місцевих центрів фізичного 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000



здоров`я населення `Спорт 
для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових 
заходів серед населення 
регіону

6013

Забезпечення діяльності 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

15,000 7,300 4,508 2,792 61,757

6014
Забезпечення збору та 
вивезення сміття і відходів

50,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6020

Забезпечення 
функціонування 
підприємств, установ та 
організацій, що 
виробляють, виконують 
та/або надають житлово-
комунальні послуги

220,000 220,000 220,000 0,000 100,000

6030
Організація благоустрою 
населених пунктів

738,630 343,430 340,376 3,054 99,111

7130
Здійснення заходів із 
землеустрою

160,000 63,400 0,000 63,400 0,000

7461

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого
бюджету

891,500 358,000 0,000 358,000 0,000

7610
Сприяння розвитку малого 
та середнього 
підприємництва

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8330
Інша діяльність у сфері 
екології та охорони 
природних ресурсів

285,600 0,100 0,000 0,100 0,000

Всього

06
Відділ освіти, молоді та 
спорту Чупахівської 
селищної ради

11391,752 6296,453 5686,678 609,775 90,316

0160

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

348,000 172,000 116,292 55,708 67,612

1010 Надання дошкільної освіти 2026,185 983,300 785,487 197,813 79,883
1020 Надання загальної 

середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 
(у тому числі з 

8268,167 4800,880 4491,372 309,508 93,553



дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

1090

Надання позашкільної 
освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи
із позашкільної роботи з 
дітьми

182,000 91,400 72,402 18,998 79,214

1150
Методичне забезпечення 
діяльності закладів освіти

349,800 133,100 117,011 16,089 87,912

1161
Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 
освіти

217,600 115,773 104,113 11,660 89,929

3140

Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за 
рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього 11391,752 6296,453 5686,678 609,775

08
Орган з питань праці та 
соціального захисту 
населення

2001,440 963,650 817,491 146,159 84,833

0160

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

270,800 89,600 57,960 31,640 64,687

3032
Надання пільг окремим 
категоріям громадян з 
оплати послуг зв`язку

9,960 5,580 0,000 5,580 0,000

3191
Інші видатки на соціальний 
захист ветеранів війни та 
праці

17,481 10,126 1,236 8,890 12,206

3241

Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

1559,040 833,750 745,146 88,604 89,373

3242
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення

144,159 24,594 13,150 11,444 53,468

 Усього 2001,440 963,650 817,491 146,159 84,833

37
Фінансовий відділ 
Чупахівської селищної 
ради

1410,270 1140,670 1079,753 60,917 94,660



0160

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

500,406 235,400 220,226 15,174 93,554

9410

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері 
охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної 
субвенції

719,037 719,037 716,894 2,143 99,702

9770
Інші субвенції з місцевого 
бюджету

190,827 186,233 142,633 43,600 76,588

 Усього 1410,270 1140,670 1079,753 60,917 94,660

Аналіз виконання видаткової частини спеціального фонду
за перше півріччя 2020 року



Код Показник

План на
рік з

урахува
нням
змін

План на
вказаний
період з

урахуван
ням змін

Касові
видатки

за
вказаний

період

Залишк
и плану

на
період

відносн
о

касових

%
викона
ння на

вказани
й період
(гр8/гр5

*100)

06

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
Чупахівської 
селищної ради

257,409 197,203 94,585 102,619 47,963

1010
Надання дошкільної 
освіти

16,500 16,500 16,500 0,000 100,000

1020

Надання загальної 
середньої освіти 
закладами загальної 
середньої освіти (у 
тому числі з 
дошкільними 
підрозділами 
(відділеннями, 
групами))

97,896 37,690 31,000 6,690 82,250

7363

Виконання 
інвестиційних 
проектів в рамках 
здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного розвитку
окремих територій

143,013 143,013 47,085 95,929 32,923

 
Усього 

257,409 197,203 94,585 102,619 47,963

                                                                                                   ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

    11.08.2020                                                                                             смт Чупахівка

Про прийняття субвенції 
з районного бюджету 

На  підставі  розпорядження  голови  Охтирської  районної  державної
адміністрації від 08.07.2020 року №102-ОД «Про внесення змін до районного
бюджету  Охтирського  району  на  2020  рік»»,  Бюджетного  кодексу  України,
відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 , пункту 6 статті 28 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  ВИРІШИЛА:

 1.  Прийняти  міжбюджетний  трансферт  у  вигляді  іншої  субвенції  до
бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади  від
Охтирського районного бюджету в сумі 17 400 грн. на утримання Комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» для
утримання  одного  соціального  працівника,  який  надає  соціальні  послуги
жителям  Довжицької  сільської   ради  в  сумі  17  400,00  грн.  та  направити  на
видатки  по  ТПКВКМБ  0813241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у
сфері  соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  на  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» в сумі 14 300 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну
плату» в сумі 3100 грн. 

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

Селищний голова                                                          Олександр КУЖЕЛЬ

 

                                                                                                         ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

    11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
державного бюджету на здійснення
соціально-економічного розвитку територій  
між місцевими бюджетами за об’єктами

На  підставі  Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  08.07.2020
року №891-р, Постанови Кабінету міністрів України від 06.02.2012 року №106
«Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій», відповідно пункту 5,6 статті 63 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з державного бюджету
на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами)  по загальному
фонду  кошти  в  сумі  704  066  грн.,  на  капітальний  ремонт  амбулаторії
комунального  некомерційного  підприємства  “Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги” Чупахівської  селищної  ради за  адресою: Сумська обл.,
Охтирський р-н,  смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, буд. 23 за кодом доходів
41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

2. Передати  кошти  до  спеціального  фонду  селищного  бюджету  та
направити  на   видатки  по  ТПКВКМБ 0117363  «Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  здійснення  заходів  щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі
704 066 грн.

3. Внести відповідні  зміни до Програми економічного і  соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2020 рік.

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку
та інвестицій.

Селищний голова                                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                          

                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

    11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

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

Відповідно до частини 5 пункту 1 статті 91, статті 22 Бюджетного Кодексу
України, пункту 23 частини першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» підпункту
4 статті 28, статті 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
на підставі клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради, Чупахівської селищної ради, наказу Міністерства освіти і науки України
від 16.04.2020р. №531, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТКВКБМС 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» з КЕКВ 2240

«Оплата послуг (крім комунальних)»  кошти в сумі 133 400 грн., 
з  ТКВКБМС  0118330  «Інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони

природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в
сумі 68 700 грн.,

 з  ТКВКБМС  0112111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з КЕКВ
2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)» кошти в сумі 100 000 грн., 

з  ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 30 000 грн., 

з  ТКВКБМС  0115061  «Забезпечення  діяльності  місцевих  центрів
фізичного  здоров`я  населення  `Спорт  для  всіх`  та  проведення  фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону» з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» кошти в сумі 10 000 грн., 

з ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»
з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 15 000 грн. 

з  ТКВКБМС 0117461  «Утримання  та  розвиток  автомобільних  доріг  та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 47 900 грн.

з  ТКВКБМС  0611090  «Надання  позашкільної  освіти  закладами
позашкільної  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  з  КЕКВ 2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  6  000  грн.,  з  КЕКВ 2120  «Нарахування  на  оплату
праці» в сумі 2 000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 3 000 грн.

з  ТКВКБМС  0611150  «Методичне  забезпечення  діяльності  закладів
освіти»  з  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі  13  000  грн.,  з  КЕКВ  2120
«Нарахування  на  оплату  праці»  в  сумі  5  000  грн.,  КЕКВ 2250  «Видатки  на
відрядження» в сумі 4 000 грн.



з  ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і  управління у відповідній  сфері  у
містах (місті  Києві),  селищах, селах,  об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 5 000 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2
000 грн.

2. Кошти  в  сумі  465 000  грн.  направити  на  видатки  спеціального
фонду по ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на КЕКВ
3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» та
передати  до  Сумської  обласної  ради  для  спів  фінансування  придбання
шкільного автобусу, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими
освітніми потребами для Чупахівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

3. З ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в
сумі 12 600 грн.,

З ТКВКБМС 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» з КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»  кошти в сумі 26 600 грн., 

з ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів»
з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 800 грн. 

Направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0116020  «Забезпечення
функціонування  підприємств,  установ  та  організацій,  що  виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії
та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 40 000
грн.  для  фінансової  підтримки  КП  «Добробут»  Чупахівської  селищної  ради
згідно  затвердженої  Програми  фінансової  підтримки  КП  «Добробут»
Чупахівської селищної ради на 2020 рік. та програми «Сільський автобус» на
території Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки.

4. З  ТКВКБМС 0813241 «Забезпечення  діяльності  інших закладів  у
сфері соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 13 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
2 500 грн., з КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали кошти в
сумі 4400 грн., з КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  кошти в сумі 6 905 грн., з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 2 000 грн., КЕКВ
2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не
віднесені до заходів розвитку» кошти в сумі 500 грн.,  з КЕКВ 2800 «Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів
розвитку»  кошти  в  сумі  500  грн.,  з  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання  та  інвентар»  кошти  в  сумі  6000  грн.  направити  на  видатки  по
ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 24 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 5
300 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в
сумі 6 505 грн.

5. З ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з



КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 2 200 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 2 400 грн., та направити на видатки по ТКВКБМС 0110150
«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності  обласної  ради,  районної  ради,  районної  у  місті  ради  (у  разі  її
створення),  міської,  селищної,  сільської  рад»  на  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 2 200 грн., та КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» 2 400 грн.

6. З  ТКВКБМС  0114060  «ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення
діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших
клубних закладів» з  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 12 000
грн.  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  в  сумі
12 000 грн.

7. З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  кошти  в  сумі  7 766  грн.
направити  на  видатки  спеціального  фонду  на  КЕКВ  3110  «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування»  на суму 7 766 грн.

8. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку
та інвестицій.

  Селищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                 
           

                                                                                                             ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

    11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  17.06.2020  року  «Про  внесення  змін  до
бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020
рік»  та  рішення  двадцять  шостої  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 24.04.2020 року «про внесення змін до рішення двадцять
третьої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 24.12.2019
року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади на 2020 рік»

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини
першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі листва Служби
автомобільних  доріг  у  Сумській  області  від  27.07.2020  року  №10/1102,
Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення двадцять шостої сесії
сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.04.2020  року  «Про
внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради від  24.12.2019 року «Про бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме пункт 1 в
частині  перерозподілу  раніше  запланованих  видатків  З  ТКВКБМС  0116030
«Організація благоустрою населених пунктів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім  комунальних)»  136 000  грн.,  з  ТКВКБМС  0117461  «Утримання  та
розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
28 000 грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 13
500 грн.,  з  ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців  i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та  iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 42 500 грн. направити на видатки
загального  фонду  по  ТКВКБМС  0117461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам,  організаціям)»  в  розмірі  220 000  грн.  для  співфінансування
підготовчих робіт по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального  користування  державного  значення  Т-19-06  Контрольно-
пропускний  пункт  «Рижівка»-Білопілля-Миколаївка-Лебедин-Лантратівка  на
ділянці км 134+100 - км 146+147», протяжністю 12,047 км.



2. Визнати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  двадцять  восьмої
сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 17.06.2020 року «Про
внесення  змін  до  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади на 2020 рік», а саме пункт 1

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів,  центрів дозвілля та інших клубних закладів» з  КЕКВ 2240
«Оплата   послуг  (крім  комунальних)»  в сумі  138 000  грн.  та направити на  
видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0117461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам,  організаціям)»  в  сумі  138  000  грн.  для  співфінансування
підготовчих робіт по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Т-19-06 Контрольно-пропускний
пункт  «Рижівка»-Білопілля-Миколаївка-Лебедин-Лантратівка  на  ділянці  км
134+100 - км 146+147», протяжністю 12,047 км.

3. Перерозподілити раніше заплановані  видатки та викласти у новій
редакції:

- «Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги  загального
користування  державного  значення  Т-19-06  Контрольно0пропускний  пункт
«Рижівка»  -  Білопілля  –  Миколаївка  –  Лебедин -  Лантратівка  на  ділянці  км
124+247- км 133-900» в сумі 177400 грн.

- «Поточний  середній  ремонт  автомобільної  дороги  загального
користування  державного  значення  Т-19-06  Контрольно-  пропускний  пункт
«Рижівка»  -  Білопілля  –  Миколаївка  –  Лебедин  -  Лантратівка  на  ділянці
134+100-км 146+147» в сумі 180 600 грн. 
        2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

    Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                             ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята  сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін в Положення про Лантратівську                                           
філію Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                            
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської                              
області  та затвердження його у новій редакції

Відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загально  середню
освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,керуючись
статтями   25,  26,  59,  60  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», заслухавши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Внести  зміни  в  Положення  про  Лантратівську  філію  Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області та затвердити його у новій редакції, що додається.

2.Положення про Лантратівську філію Чупахівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
затверджене рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної
ради  від  26.07.2018  року   «Про  затвердження  Статуту  опорного  закладу
загальної середньої освіти – Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області та Положень
про філію» визнати таким, що втратило чинність.

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

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

  

                                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                                          ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін в Положення про Грінченківську                                          
філію Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                              
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської                              
області та затвердження його у новій редакції

Відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загально  середню
освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,керуючись
статтями   25,  26,  59,  60  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», заслухавши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  в  Положення  про  Грінченківську  філію  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та затвердити його у новій редакції,
що додається.

2. Положення про Грінченківську філію Чупахівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,  затверджене  рішенням  дев’ятої сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 26.07.2018 року  «Про затвердження Статуту
опорного закладу загальної середньої освіти – Чупахівська загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської  області  та  Положень  про  філію» визнати  таким,  що  втратило
чинність.

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

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                          смт Чупахівка

Про внесення змін до Статуту  Чупахівської                                      
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                                                  
Чупахівської селищної ради                                                                                      
Охтирського району Сумської області                                                                    
та затвердження його у новій редакції

Відповідно  до  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  загально  середню
освіту»,  Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,керуючись
статтями   25,  26,  59,  60  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», заслухавши клопотання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту  Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області та затвердити
його у новій редакції, що додається.

2. Статут   Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області, затверджений рішенням
позачергової  двадцять  другої  сесії сьомого  скликання  Чупахівської  селищної
ради  від  16.12.2019  року   «Про  затвердження Статуту   Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області» визнати таким, що втратив чинність.

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

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                           

                                                                                                                            ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                      смт Чупахівка

Про призупинення освітнього процесу у                                                        
Грінченківській філії  Чупахівської                                                           
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                                                  
Чупахівської селищної ради  Охтирського району                                               
Сумської  області

Відповідно  до  пункту  20  частини  1  статті  43  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 9 Положення про освітній округ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. №
532 ,  та  з  метою     підвищення   якості  освіти,  економічної  ефективності
функціонування  закладів  освіти,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу
освіти  ,молоді  та  спорту  Валентини  Полуйко  про  призупинення  освітньої
діяльності  Грінченківської  філії   Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської  області,
викликаного відсутністю учнівського контингенту,  селищна рада ВИРІШИЛА:
      1.  Призупинити  освітній процес Грінченківської філії  Чупахівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради  
Охтирського району Сумської  області з 01.09.2020 року.                                     2. 
Директору  опорного закладу Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради:                                                                         
2.1.   здійснити  відповідні дії  щодо  призупинення освітньої діяльності  
закладу освіти  згідно з вимогами  чинного  законодавства.                                     
2.2. повідомити працівників філії про  зміни   істотних умов праці не пізніше 
двомісячного терміну.                                                                                                    
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

   

  Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про внесення змін до штатного розпису                                                                 
Чупахівської загальноосвітньої школи                                                                   
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради

Керуючись  статтею   64  Господарського  кодексу  України,  статтею  26
Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  статтею 45 Закону
України «Про загальну  середню освіту»,  наказу  Міністерства  освіти і  науки
№  1205  від  06.12.2010  «Про  затвердження  Типових  штатних  нормативів
закладів  загальної  середньої  освіти»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу освіти,молоді та спорту Полуйко В.В. про необхідність внесення змін до
штатного розпису Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи
І –ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради, а саме: 

1.1. Ввести до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів 3 посадові одиниці асистента вчителя.

1.2. Вивести зі штатного розпису посадові одиниці:
- завідуючий філією – 2 штатні одиниці

  2.  Директору Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   вчинити дії
згідно чинного законодавства.

3. Затвердити штатний розпис Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в  новій редакції 
(додаток 1).
4.  Контроль  за  виконанням даного рішення покласти  на  постійну  комісію з 
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                 Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                                                           

                                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Сьоме скликання



Тридцята сесія
 РІШЕННЯ

11.08. 2020                                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження Положення про конкурс                                                           
на посаду  керівника комунального закладу                                                         
загальної середньої освіти                                                                                         
Чупахівської селищної ради

Відповідно  до  статті  25,  пункту  3  частини 4  статті  42  Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 26, 66 Закону України «Про
освіту»,  статей 37, 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,
наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  19.05.2020  №654  «Щодо
примірного переліку питань», з метою визначення загальних засад проведення
конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти
Чупахівської  селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального 
закладу загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради» в новій 
редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з соціально-гуманітарних питань, законності, депутатської 
діяльності та етики.

  Селищний      голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

               

                

                Додаток 

           до рішення 30 сесії

                7 скликання



ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти Чупахівської  селищної ради

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду
керівника  комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  Чупахівської
селищної ради.

2.  Керівником  (директором)  закладу  освіти  може  бути  особа,  яка  є
громадянином  України,  вільно  володіє  державною  мовою,  має  вищу  освіту
ступеня  не  нижче  магістра  (спеціаліста),  стаж  педагогічної  та/або  науково-
педагогічної  роботи  не  менше  трьох  років,  організаторські  здібності,  стан
фізичного і психічного здоров'я, що не перешкоджає виконанню професійних
обов'язків.

Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається
на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог цього
Положення.

3. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття  рішення  про  проведення  конкурсу  та  затвердження
складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3)прийняття  документів  від  осіб,  які  виявили  бажання  взяти  участь  у

конкурсі;
4) перевірка  поданих  документів  на  відповідність  установленим

законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення  кандидатів  із  закладом  освіти,  його  трудовим

колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
4. Рішення про проведення конкурсу приймає відділ освіти, молоді та

спорту Чупахівської селищної ради (далі - уповноважений орган):
-  одночасно  з  прийняттям  рішення  про  утворення  нового  закладу

загальної середньої освіти;

-  не  менше  ніж  за  два  місяці  до  завершення  строкового  трудового
договору  (контракту),  укладеного  з  керівником  закладу  загальної  середньої
освіти;



-  упродовж  десяти  робочих  днів  з  дня  дострокового  припинення
(прийняття  рішення  про  дострокове  припинення)  договору,  укладеного  з
керівником  відповідного  закладу  загальної  середньої  освіти,  чи  визнання
попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

5. Оголошення  про  проведення  конкурсу  оприлюднюється  на
офіційному вебсайті  засновника,  уповноваженого  органу  та  вебсайті  закладу
освіти  наступного  робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення  про  проведення
конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу освіти;

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України
«Про повну загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі
у конкурсі;

дату  та  місце  початку  конкурсного  відбору,  етапи  його  проведення  та
тривалість;

прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка
уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для
участі у конкурсі.

6. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну
комісію чисельністю 6 осіб. 

До складу конкурсної комісії на паритетних засадах входять: 

представники  від засновника (посадові особи органу державної влади чи
депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не
більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

представники  управління  Державної  служби  якості  освіти  у  Сумській
області (державні службовці); 

представники  від  інститутів  громадянського  суспільства:  один
представник міської профспілкової організації та один експерт у сфері загальної
середньої  освіти,  який  має  вищу  педагогічну  освіту  та/або  професійну
кваліфікацію  педагогічного  працівника,  практичний  досвід  роботи  у  закладі
освіти  не  менше  ніж  5  років  і  пройшов  відповідне  навчання,  організоване
Державною службою якості освіти України. 



У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу може брати участь
представник органу громадського самоврядування закладу освіти (відповідно
пункту 2 статті  28 Закону України «Про освіту»),  на посаду керівника якого
оголошено конкурс.

Голова  конкурсної  комісії  визначається  з  числа  представників
Чупахівської  селищної  ради,  секретар  конкурсної  комісії  -  з  числа  членів
комісії.

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна 
дієздатність якої обмежена;

має  судимість  або  на  яку  протягом  останнього  року  накладалося
адміністративне  стягнення  за  вчинення  корупційного  або  пов'язаного  з
корупцією правопорушення;

відповідно  до  Закону  України  "Про  запобігання  корупції"  є  близькою
особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

Члени конкурсної комісії зобов'язані:

брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку
денного;

заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених
цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не
менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення
більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному
вебсайті  уповноваженого  органу  протягом,  як  правило,  наступного  робочого
дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна  комісія  та  її  члени  діють  на  засадах  неупередженості,
об'єктивності,  незалежності,  недискримінації,  відкритості,  прозорості,
доброчесності.  Не  допускаються  будь-які  втручання  в  діяльність  конкурсної
комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

7. Для участі у конкурсі подаються такі документи:



заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних
даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія громадянина України;

копія  документа  про  вищу  освіту  (з  додатком,  що  є  невід'ємною
частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія  трудової  книжки  чи  інших  документів,  що  підтверджують  стаж
педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідка про відсутність судимості;

довідка  про  проходження  попереднього  (періодичного)  психіатричного
огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа  може  подати  інші  документи,  що  підтверджують  її  професійні
та/або моральні якості.

Визначені  у  цьому  пункті  документи  подають  особисто  (або
уповноваженою  згідно  з  довіреністю  особою)  до  конкурсної  комісії  у
визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена  особа  приймає документи за  описом,  копію якого надає
особі, яка їх подає.

8. Протягом  п'яти  робочих  днів  з  дня  завершення  строку  подання
документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим вимогам;

приймає  рішення  про  допущення  та/або  недопущення  до  участі  у
конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті уповноваженого органу перелік осіб,
яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти
відповідно до цього Положення;



подали  не  всі  документи,  визначені  цим  Положенням,  для  участі  в
конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

9. Уповноважений  орган  зобов'язаний  організувати  та  забезпечити
ознайомлення-кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим
колективом  та  представниками  батьківської  громадськості  не  пізніше  п'яти
робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

10. Конкурсний  відбір  переможця  конкурсу  здійснюється  за
результатами:

перевірки  знання  законодавства  у  сфері  загальної  середньої  освіти,
зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання
ситуаційного завдання;

публічної  та  відкритої  презентації  державною  мовою  перспективного
плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей
на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства наведено в додатку 1
до цього Положення. 

Зразок ситуаційного завдання наведено в додатку 2 до цього Положення.

11. Перевірка  знань  законодавства  відбувається  шляхом  письмового
іспиту.

Загальний  час  письмового  іспиту  для  підготовки  відповіді  на
екзаменаційний  білет  становить  60  хвилин.  Іспит  складається  державною
мовою.

Екзаменаційні білети та екзаменаційна відомість формуються за зразком
форми, наведеної у додатках 3,  4 до цього Положення.  Екзаменаційні білети
затверджуються головою конкурсної комісії.

12. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:
п'ять  балів  виставляється  кандидатам,  які  виявили  глибокі  знання  та

успішно  справилися  із  запитаннями  на  перевірку  знання  законодавства  з
урахуванням  специфіки  функціональних  повноважень  керівника  закладу
загальної середньої освіти;



чотири  бали  виставляється  кандидатам,  які  виявили  повні  знання  та
достатньо  володіють  знаннями  законодавства  з  урахуванням  специфіки
керівника закладу загальної середньої освіти;

три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених
питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

два  бали  виставляється  кандидатам,  які  розуміють  основні  поняття
нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість
помилок;

один  бал  виставляється  кандидатам,  які  не  відповіли  на  питання  у
встановлений строк.

13. Для  оцінювання  вирішення  ситуаційного  завдання  застосовується
п'ятибальна система:

п'ять  балів  виставляються  кандидатам,  які  виявили  високий  рівень
професійної компетентності при вирішенні ситуаційного завдання .

чотири  бали  виставляються  кандидатам,  які  виявили  середній  рівень
професійної компетентності при вирішенні ситуаційного завдання.

три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених
питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

два  бали виставляються  кандидатам,  які  частково  вирішили ситуаційне
завдання, але в процесі відповіді допустили не значну кількість помилок.

один  бал  виставляється  кандидатам,  які  частково  вирішили  ситуаційне
завдання, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

14.Конкурсна комісія визначає дату проведення конкурсного відбору та
повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість складання перевірки
знань  законодавства  та  перевірки  професійних  компетентностей.  Перевірка
знань  законодавства  та  перевірка  професійних  компетентностей  складається
одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної посади.

Після  закінчення  часу,  відведеного  на  складання  письмового  іспиту  та
вирішення  ситуаційного  завдання,  проводиться  перевірка  відповідей  та  їх
оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Бали виставляються на аркуші з
відповідями кандидата.



Підбиття  підсумків  здійснюється  шляхом  додавання  балів  за  кожне
питання  та  ситуаційне  завдання  із  занесення  загальної  суми  балів  до
екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 4.

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків
від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей,
вважаються такими, що успішно склали іспит.

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів,
вважаються такими, що не склали іспит.

Кандидати,  які  не  склали  іспит,  не  допускаються  до  наступного  етапу
конкурсу  презентації  державною  мовою  перспективного  плану  розвитку
закладу загальної середньої освіти,  а також надання відповідей на запитання
членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу
загальної  середньої  освіти  повинна  не  перевищувати  10  хвилин,  бути
лаконічною і простою. Після презентації кандидат надає відповіді на запитання
членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Ознайомившись  з  усіма  презентаціями  перспективного  плану  розвитку
закладу  загальної  середньої  освіти всіх  кандидатів  конкурсна комісія  оцінює
презентацію  за  п'ятибальною  системою,  секретар  вносить  бали  кожного
кандидата до екзаменаційної відомості, форма якої наведена у додатку 4.

Уповноважений  орган  зобов'язаний  забезпечити  відеофіксацію  та  (за
можливості)  відеотрансляцію  конкурсного  відбору  з  подальшим
оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті  відеозапису  протягом одного
робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня
його оголошення.

15. Претендент має право:
- відкликати  свою  заяву  та  документи  до  кінцевого  строку  їх

прийняття, письмово повідомивши про це комісію;
- зняти  з  розгляду  конкурсної  комісії  свою  кандидатуру,  письмово

повідомивши про це комісію.
16.Конкурсна  комісія  протягом  двох  робочих  днів  з  дня  завершення

конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати
конкурсу на офіційному вебсайті уповноваженого органу.

За  результатами  конкурсних  випробувань  конкурсна  комісія  визначає
переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.



17. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний
конкурс.

18. Подані  документи  і  матеріали  конкурсної  комісії  зберігаються  у
відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

19. Протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  оприлюднення  рішення  про
переможця  конкурсу  керівник  уповноваженого  органу  призначає  переможця
конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати
посаду  керівника  закладу  загальної  середньої  освіти  відповідно  до  цього
Положення.

20.Строковий  трудовий  договір  укладається  в  трьох  примірниках,  що
мають однакову юридичну силу, один зберігається у засновника, другий –  у
Керівника, третій в уповноваженого органу.

21. Спірні питання між сторонами контракту розглядаються в порядку,
встановленому чинним законодавством.

22. Трудовий  договір  укладається  на  шість  років  на  підставі  рішення
конкурсної  комісії.  Після  закінчення  строку,  на  який  укладено  строковий
трудовий  договір,  трудові  відносини  припиняються  та  не  можуть  бути
продовжені на невизначений строк.

З  особою,  яка  призначається  на  посаду  керівника  закладу  загальної
середньої  освіти вперше,  укладається трудовий договір строком на два роки.
Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови
належного  його  виконання  сторони  мають  право  продовжити  строк  дії
відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення
конкурсу.

Особа  не  може  бути  керівником  одного  і  того  ж  закладу  загальної
середньої  освіти більше ніж два  строки підряд (крім тих,  що розташовані  в
населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого
шестирічного  строку  включається  дворічний  строк  перебування  на  посаді
керівника  закладу  загальної  середньої  освіти,  призначеного  вперше.  Після
закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь
у конкурсі на заміщення вакантної посади в іншому закладі загальної середньої
освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді



23. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у
зв'язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до
вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником закладу загальної середньої
освіти у зв'язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання
здійснюється  керівником  уповноваженого  органу  з  підстав  та  у  порядку,
визначених законодавством про працю.

Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної 
середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є: 

порушення вимог цього Закону щодо мови освітнього процесу; 

порушення вимог статей 30 і 31 Закону України "Про освіту"; 

порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке 
набрало законної сили;

систематичне  неналежне  виконання  інших  обов'язків  керівника,
визначених цим Законом;

неусунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених
під  час  інституційного  аудиту  чи  позапланового  заходу  державного  нагляду
(контролю).

24.  У  випадку  припинення  повноважень  Керівника  його  функції  до
обрання  нового  Керівника  закладу  загальної  середньої  освіти  виконує  його
заступник  або  виконувач  обов'язків  керівника,  який  визначається
уповноваженим органом.

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК



                   Додаток 1

 до Положення про конкурс на посаду

                                                                       керівника    комунального    закладу

                                                            загальної    середньої    освіти 

                                                            Чупахівської  селищної   ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

на перевірку знань Закону України «Про освіту» та Закону України
«Про  повну загальну середню освіту»

Питання на перевірку знання
Закону України «Про освіту»

1. Що входить до системи освіти?
2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?
3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів

початкової та базової середньої освіти?
5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти

(ЄДЕБО)?
6. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної

бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
9. Які  заклади  освіти  можуть  визначати  релігійну  спрямованість  своєї

освітньої діяльності?
10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
11.  Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в

закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця
проживання?

12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання"?
14. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий

доступ  на  своєму  вебсайті  (у  разі  його  відсутності  -  на  вебсайті  свого
засновника)?



15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати,
розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

16. Хто може бути засновником закладу освіти?
17. Кому засновник  або  уповноважений  ним  орган  (особа)  може

делегувати окремі свої повноваження?
18. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?
19. Хто затверджує статут закладу освіти?
20. Хто  укладає  строковий  трудовий  договір  (контракт)  з  обраним

(призначеним) керівником закладу освіти?
21. Хто здійснює  контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю

закладу освіти?
22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та

відповідальність керівника закладу освіти?
23. Хто здійснює управління закладом освіти?
24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами,

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу

діяльність закладу освіти?
26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу

освіти?
30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
31. Який  м  орган  є  вищим  колегіальним  органом  громадського

самоврядування закладу освіти?
32. За  чиєю  ініціативою  створюються  органи  громадського

самоврядування в закладі освіти?
33. Хто є учасниками освітнього процесу?
34. У якому  документі  закріплені  вимоги  до  компетентностей

працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
35. Хто  має  обов'язок  захищати  здобувачів  освіти  під  час  освітнього

процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому

числі електронними), посібниками?
37. На  яку  посадову  особу  Кабінетом  Міністрів  України  покладається

виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?
39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти1?
40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими

освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
42. У який  спосіб  забезпечується  доступність  інформації,  відтвореної  в

документі про освіту, для особи з порушенням зору?



43. Кому  належить  право  брати  участь  у  розробленні  індивідуальної
програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?

44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення
реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?

45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
46. Що передбачає «розумне пристосування?
47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
49. Що має зробити  педагогічний працівник,  який став  свідком булінгу

(цькування) здобувача освіти?
50. Що визначає стандарт освіти?
51. На основі якого документа розробляється освітня програма?
52. Що містить освітня програма?
53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних

компетентностей,  зокрема  під  час  повсякденної  діяльності,  пов'язаної  з
професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?

55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття

освіти?
57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за

мережевою формою здобуття освіти?
58. Яка освіта вважається спеціалізованою?
59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене

вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження
навчання на вищих рівнях освіти?

60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до
ключових?

61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
63. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у

державних і комунальних закладах освіти?
65. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?
66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
68. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
69. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
70. У  який  спосіб  педагогічна  (вчена)  рада  закладу  освіти  забезпечує

організацію  підвищення  кваліфікації  педагогічних  (науково-педагогічних)
працівників?

71. Хто  в  закладі  освіти  розподіляє  кошти  на  підвищення  кваліфікації
педагогічних працівників?



72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не
потребують окремого визнання і підтвердження?

73. Хто  визнає  результати  підвищення  кваліфікації  педагогічного
працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення
кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

74. За  рахунок  яких  коштів  здійснюється  фінансування  здобуття  повної
загальної середньої освіти?

75. За  рахунок яких коштів  не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої
діяльності?

76. Хто  має  право  затверджувати  переліки  платних  освітніх  та  інших
послуг,  що  не  увійшли  до  переліку,  затвердженого  Кабінетом  Міністрів
України?

77. Що  лежить  в  основі  формули,  згідно  з  якою  визначається  порядок
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?

78. Ким  затверджуються  схеми  посадових  окладів  (ставок  заробітної
плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?

79. Де  можуть  розміщувати  тимчасово  вільні  кошти  державні  та
комунальні заклади освіти?

80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти
й у зворотному напрямку здобувачів загальної середньої освіти, які проживають
у сільській місцевості і потребують підвезення?

81.3а рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних
працівників?

82. На  скільки  підвищується  посадовий оклад  педагогічного працівника
кожної наступної кваліфікаційної категорії?

83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років
понад 10 років?

84. Яким  є  розмір  щомісячної  доплати  педагогічному  працівнику,  який
пройшов сертифікацію?

85. У  якому  розмірі  держава  забезпечує  виплату  щорічної  грошової
винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання
покладених на них обов'язків?

86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі
захворювання,  яке  тимчасово  унеможливлює  виконання  ним  посадових
обов'язків?

87. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам
допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

88. Що означає «якість освіти»?
89. Що означає «якість освітньої діяльності»?
90. Що  може  включати  система  забезпечення  якості  в  закладах  освіти

(внутрішня система забезпечення якості освіти)?
91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?



93. Хто  має  право  ініціювати  проведення  інституційного  аудиту  у
позаплановому порядку?

94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
96. У  якому  випадку  зараховується  проходження  атестації  педагогічним

працівником (без проведення самої процедури атестації)?
97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
99. Хто акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб,

що  здійснюють  незалежне  оцінювання  якості  освіти  та  освітньої  діяльності
закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?

100. Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?

II. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну
середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
4. Що таке «цикл освітнього процесу»?
5. Які  роки  навчання  охоплює  адаптаційний  період  базової  середньої

освіти?
6. В  якому  циклі  базової  середньої  освіти  організовується  базове

предметне навчання?
7. Як  заклади  освіти  можуть  забезпечувати  здобуття  повної  загальної

середньої освіти?
8. Який  структурний  підрозділ  закладу  загальної  середньої  освіти

забезпечує проживання та утримання учнів?
9. За  якими  закладами  загальної  середньої  освіти  не  закріплюється

територія обслуговування?
10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти

особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?
11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для

осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями
розвитку?

12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої

освіти?
14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
15. За  якої  умови  допускаються  реорганізація  та  ліквідація  закладів

загальної середньої освіти у сільській місцевості?
16. Які  внутрішні  структурні підрозділи можуть функціонувати у складі

закладів загальної середньої освіти?



17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної
середньої освіти?

18. Якими  є  форми  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  загальної
середньої освіти?

19. З  якою  періодичністю  проводиться  інституційний  аудит  закладу
загальної середньої освіти?

20. Скільки років є чинним сертифікат,  що засвідчує успішні результати
громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?

21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення
безпечного освітнього середовища?

22. Хто  приймає  рішення  про  утворення,  реорганізацію,  ліквідацію  чи
перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

23. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання
на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної
середньої освіти?

24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і
річний план роботи?

25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу
загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не
шкільними автобусами, а іншим транспортом?

26. Що  може  бути  підставою  для  дострокового  звільнення  керівника
закладу загальної середньої освіти?

27. На  який  строк  укладається  трудовий  договір  з  особою,  яка
призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

28. Хто  затверджує  посадові  інструкції  працівників  закладу  загальної
середньої освіти?

29. Яка  особа  не  може  обіймати  посаду  керівника  закладу  загальної
середньої освіти?

30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
31. Хто  визначає  посадові  обов'язки  працівників  закладу  загальної

середньої освіти?
32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів

у закладах загальної середньої освіти?
33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої

освіти є правомочним?
34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
35. З якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу

закладу загальної середньої освіти?
36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
37. Якими  є  вимоги  до  осіб,  які  приймаються  на  посади  педагогічних

працівників?
38. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
39. Яких принципів  зобов'язані  дотримуватися  педагогічні  працівники у

відносинах з учнями та їх батьками?



40. Що вимагається від особи, яка не мас досвіду педагогічної діяльності
та приймаються на посаду педагогічного працівника?

41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
42. У  який  спосіб  керівник  закладу  загальної  середньої  освіти  мотивує

педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?
43. Якими  є  наслідки  для  педагогічних  працівників,  стосовно  яких

встановлено факт порушення академічної доброчесності?
44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну

ставку?
45. Яким  є  розмір  доплати  педагогічному  працівнику  за  проведення

позакласної роботи з учнями?
46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі

загальної середньої освіти?
47. Хто  затверджує  розподіл  педагогічного  навантаження  в  закладі

загальної середньої освіти?
48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження

протягом навчального року?
49. Хто може бути асистентом учня?
50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин

для  підвищення  кваліфікації  педагогічного  працівника,  що  оплачується  за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
53. Хто  визначає  структуру  тривалість  навчального  року,  навчального

тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів

закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої

освіти протягом навчального року?
56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
57. З  якою періодичністю переглядаються  державні  стандарти  загальної

середньої освіти?
58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої

освіти освітньої програми?
59. Хто  затверджує  освітню програму,  розроблену  не  на  основі  типової

освітньої програми?
60. Яким  документом  визначається  перелік  навчальних  предметів

(інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної
меншини?

61. Яким  документом  визначається  перелік  обов'язкових  і  вибіркових
навчальних  предметів  (інтегрованих  курсів),  кількість  навчальних  годин  на
тиждень для конкретного закладу освіти?

62. Що визначає модельна навчальна програма?
63. Що  є  підставою  для  залучення  до  реалізації  освітньої  програми

міжшкільного ресурсного центру?



64. На  підставі  яких  документів  реалізується  індивідуальна  освітня
траєкторія учня?

65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня,

який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання,  що були

здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
69. За  якої  умови  заклад  загальної  середньої  освіти  може  запровадити

власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
70. В  якому  випадку  оцінювання  результатів  навчання  учня  може

проводитися достроково?
71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або

державної  підсумкової  атестації,  може  пройти  таке  оцінювання  та/або
атестацію?

72. Який  документ  видається  учневі  щороку  при  переведенні  його  на
наступний рік навчання?

73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
74. З  яких  предметів  обов'язково  складається  державна  підсумкова

атестація?
75. В  якій  формі  проходять  державну  підсумкову  атестацію  учні,  які

завершують здобуття профільної середньої освіти?
76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну

середню освіту?
77. Хто  виготовляє  свідоцтва  про  початкову,  базову  середню  та  повну

загальну середню освіту (їх бланки)?
78. За  чиїм  рішенням  здійснюється  залучення  інших  осіб,  які  с  не

педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної
середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?

79. За  яких  умов  учні  мають  право  на  отримання  додаткових
індивідуальних або групових консультацій, занять?

80. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для
здобуття початкової та базової середньої освіти?

81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти
для здобуття початкової освіти?

82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей
для  здобуття  профільної  середньої  освіти  до  державних,  комунальних
корпоративних закладів освіти?

83. Якою є  мінімальна  наповнюваність  класу  державного,  комунального
закладу загальної середньої освіти?

84. Якою  може  бути  максимальна  кількість  учнів,  які  здобувають
початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

85. Якою  є  гранична  наповнюваність  класів-комплектів  у  початковій
школі?



86. Які  вимоги  встановлено  для  поділу  класу  на  групи  (в  державному,
комунальному закладі загальної середньої освіти)?

87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не

дозволяє утворити клас?
89. За  якої  умови  в  закладі  загальної  середньої  освіти  створюється

спеціальний клас?
90. Що  є  підставою  для  утворення  групи  подовженого  дня  в  закладі

загальної середньої освіти?
91. За  рахунок яких коштів  здійснюється оплата  праці  вихователів  груп

подовженого дня в комунальних закладах освіти?
92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття,

до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?
93. За  якої  умови  батьки  учнів  мають  право  бути  присутніми  на

навчальних заняттях своїх дітей?
94. Якими  документами  визначаються  види  та  форми  заохочення  та

відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
95. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої

освіти?
97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або

національних  меншин  України,  під  час  здобуття  повної  загальної  середньої
освіти?

98. На підставі  чого визначається потреба учня з  особливими освітніми
потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному
плані?

99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
100. Ким  розглядається  з  питання  спроможності  закладу  освіти

забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?



                 Додаток 2
             до Положення        про   конкурс 

на  посаду керівника комунального
               закладу загальної середньої

освіти
     Чупахівської  селищної ради

Зразок ситуаційного завдання

До  вас,  як  до  керівника,  зранку  звернулася  мама  учня  5-го  класу  з
наступною  проблемою:  класний  керівник  моєї  дитини,  замість  того,  щоб
проводити  уроки,  постійно  розмовляє  по  телефону.  Викликайте  її  сюди  і
поговоримо.

Проаналізуйте поведінку мами.

Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.



                  Додаток 3
             до     Положення    про  конкурс 

                на посаду керівника
комунального

закладу  загальної середньої освіти
      Чупахівської селищної ради

                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                Голова конкурсної комісії

                                                                      __________________________
                                                                                                                                (підпис) (прізвище, ініціали)

                                                                                “ ___ ”____________20__ року
ФОРМА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми

власності

1. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту».
2. Питання на перевірку знання Закону України "Про загальну середню освіту».
3. Ситуаційне завдання.



  



                                                                                                                                         Додаток 4
до        Положення  про    конкурс 
на посаду керівника комунального
закладу загальної середньої освіти
Чупахівської селищної ради

Екзаменаційна відомість
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади
керівника комунального закладу загальної середньої освіти

Чупахівської  селищної ради
від "___" ___________ 20___ року

№
з/
п

Прізвище, ім`я,
по батькові
кандидата

Посада,
на яку
претендує
кандидат

Бали  за
відповідь
на
питання 1

Бали  за
відповідь
на питання
2

Бали за
ситуаційне
завдання

Загальна
кількість
балів   за
екзаменаційни
й  білет

Бали  за
презентацію

Загальна
кількість
балів

1.
2.
3.
4.
5.



               Додаток 5
             до   Положення          про конкурс 
             на посаду керівника комунального

закладу  загальної середньої освіти
   Чупахівської селищної ради

Конкурсній комісії ___________________________
         (найменування)

____________________________________________________________
____________________________________________________________,

       (прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ______________________
__________________________________________________,
__________________________________________________,

(номер контактного телефону)
e-mail ________________________@

__________________
(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу  допустити  мене  до  участі  в  конкурсі  на  зайняття  посади  
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________
    (назва посади та назва комунального закладу загальної середньої освіти)

____________________________________________________________________

Підтверджую  достовірність  інформації  у  доданих  мною  до  заяви
документах. 

Інформацію  про  проведення  конкурсу  прошу  повідомляти  мені  шляхом
(обрати та зазначити один із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;
□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;
□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;
□ _______________________________________________________.
                                   (зазначити інший доступний спосіб)

Додаток:

___ __________ 20___ р. ___________________
(підпис)

Голова комісії
Члени комісії:
Секретар комісії:

              (підпис)            ( ініціали, прізвище)



                                                                                                                  Додаток 6
до   Положення   про   конкурс 
на посаду керівника 
комунального
закладу загальної середньої 
освіти Чупахівської селищної  
ради

ЗАЯВА

    Відповідно  до  Закону  України  «Про  захист  персональних  даних»   (від
01.06.2010   №  2297-VI)   надаю     згоду   на    обробку   моїх   особистих
персональних  даних   з первинних   джерел (у т. ч. паспортні   дані,   відомості
з  документів  про  освіту,  відомості,  які надаю  про  себе  тощо ) під  час
проведення   конкурсу  на  зайняття  посади
________________________________________

  (назва посади та назва комунального закладу загальної середньої освіти)

«____» _____________ 20___р.                     ____________________________ 

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



                                             

                                                                                      П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
             Тридцята сесія

  Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                      смт Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Божку Сергію Івановичу  для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради

             Відповідно до  пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України «
Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  81,  118,  121,  125,  126
Земельного кодексу України та рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних
відносин, розглянувши заяву Божка Сергія Івановича про затвердження проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03),  за  межами
населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 1,8500 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Затвердити громадянину Божку Сергію Івановичу, зареєстрованому за
адресою: вул. Черепіна, 38а/211,  м. Суми Сумської області, проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03),  за  межами  населених
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської
області кадастровий номер 5920385400:01:001:5752.     
     2.  Передати громадянину Божку Сергію Івановичу у приватну власність
земельну  ділянку  площею  1,8500  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  кадастровий  номер  5920385400:01:001:5752  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля) за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району, Сумської області.
   3.    Громадянину  Божку  Сергію  Івановичу  право  власності  на  земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                             смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.  Жигарєвій  Галині  Василівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
             

             Відповідно до  пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  81,  118,  121,126
Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Жигарєвої Галини
Василівни,  зареєстрованої  за  адресою:  вул.  Київська94/94а,  м.  Охтирка,
Охтирського району Сумської області, про затвердження технічної документації
із  землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  для  ведення  особистого  селянського  господарства
площею 0,3001га, селищна рада ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Зібаревій Марії
Федорівні для ведення особистого селянського господарства (01.03) за адресою:
вул.  Польова,34,  с.  Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер 5920385400:04:001:5139.
     2. Передати у приватну власність громадянці Жигарєвій Галині Василівні
земельну  ділянку  площею  0,3001га  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  кадастровий  номер  5920385400:04:001:5139  із  земель
сільськогосподарського призначення розташовану за адресою: вул. Польова, 34,
с.Новопостроєне Охтирського району Сумської області.
    3.  Громадянці Жигарєвій Галині Василівні право власності на  земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

           Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                          П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.  Жигарєвій  Галині  Василівні  для будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

             Відповідно до  пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  81,  118,  121,126
Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Жигарєвої Галини
Василівни,  зареєстрованої  за  адресою:  вул.  Київська  94/94а,м.Охтирка,
Охтирського району Сумської області про затвердження технічної документації
із  землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на місцевості) для будівництва і   обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд  (  присадибна  ділянка)  площею  0,1797  га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1.  Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) р.. Зібарєвій Марії�
Федорівні для будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд ( присадибна ділянка) (02.01) за адресою: вул. Польова, 34, с.
Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5140.
    2.  Передати у приватну власність громадянці Жигарєвій Галині Василівні
земельну  ділянку  площею  0,1797  га  для  будівництва  і   обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка),
кадастровий номер 5920385400:04:001:5140 із земель житлової та громадської
забудови  розташовану  за  адресою:  вул.  Польова34,  с.Новопостроєне
Охтирського району Сумської області.
      3.  Громадянці Жигарєвій Галині Василівні право власності на  земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
         

  Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр.  Дубровському  Дмитру  Олександровичу  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства із земель запасу комунальної
власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради.

       Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України       «
Про місцеве самоврядування в Україні» статтями 12,81,118,121,125 Земельного
кодексу  України,  розглянувши  заяву  Дубровського  Дмитра  Олександровича,
зареєстрованого  за  адресою:  вул.  Петропавлівська,  40,        м.  Охтирка,
Охтирського району, Сумської області, про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (  код  згідно  КВЦПЗ  –  01.03  ),  із  земель  запасу
комунальної власності площею 1,8500 га, розташованої за межами населених
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області, селищна рада ВИРІШИЛА:

   1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки гр.
Дубровському  Дмитру  Олександровичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03)  із земель запасу комунальної
власності розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920385400:01:001:5754.
    2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Дубровському  Дмитру
Олександровичу земельну ділянку площею – 1,8500 га для ведення особистого
селянського  господарства,  із  земель  запасу  комунальної  власності  (землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5754, розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3.   Громадянину Дубровському Дмитру Олександровичу право власності на
земельну  ділянку  оформити  відповідно  до  Закону  України  «  Про  державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                         

                                                                                                                П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                           смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр.  Невдачину  Юрію  Андрійовичу  у  власність  для ведення
особистого селянського господарства на території  Чупахівської селищної
ради.

    Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України   « Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121, 126 Земельного кодексу
України,  розглянувши  заяву  громадянина Невдачина  Юрія  Андрійовича,
зареєстрованого  за  адресою:  с.  Хухра,  вул.  Полтавська,16,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель
сільськогосподарського  призначення  площею  1,8500  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки    гр.
Невдачину Юрію Андрійовичу у власність для ведення особистого селянського
господарства (код КВЦПЗ 01.03) із земель сільськогосподарського призначення
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:5756.
   2.  Передати громадянину Невдачину Юрію Андрійовичу -  учаснику АТО,
зареєстрованому за адресою: с. Хухра, вул. Полтавська,16 Охтирського району
Сумської області у приватну земельну ділянку площею – 1,8500 га, для ведення
особистого селянського господарства із земель запасу(категорія земель: землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –
рілля)кадастровий  номер  земельної  ділянки  5920385400:01:001:5756,
розташовану   на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
3.   Громадянину Невдачину Юрію Андрійовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                 П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920385400:01:001:5692

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного кодексу України, розглянувши технічну документацію щодо поділу
земельної ділянки,  селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5692).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5692), яка перебуває
в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні
ділянки кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або користування
громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

3.  Зареєструвати  право  комунальної  власності  на  земельні  ділянки,  які
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами:
5920385400:01:001:5775;   5920385400:01:001:5777;   5920385400:01:001:5776
відповідно  до  Закону  України  «  Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень».          

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

                                            

             

                                                                                                                    



                                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

  Сьоме  скликання
             Тридцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                     смт Чупахівка

Про надання  дозволу  громадянину  –  учаснику  АТО Жарікову  Ярославу
Ігоровичу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
Жарікова Ярослава Ігоровича – учасника АТО, зареєстрованого за адресою: вул.
Горького,22,  с.  Новопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною  площею  1,8500  га,  розташовану  на  території  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл громадянину Жарікову Ярославу Ігоровичу - учаснику
АТО,  зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Горького,22,  с.  Новопостроєне,
Охтирського району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею  1,8500  га,  із  земель
запасу(категорія  земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому
числі угіддя – рілля) кадастровий номер 5920385400:01:001:5755 розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                П Р О Е К Т



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.8.2020                                                                                        смт Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці   Поддячій  Катерині  Костянтинівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,  розглянувши заяву
Поддячої  Катерини  Костянтинівни,  зареєстрованої  за  адресою:  вул.
Хліборобська,  28,  с.  Оленинське,  Охтирського району Сумської області,   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 0,2700 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність громадянці  Поддячій  Катерині  Костянтинівні,
зареєстрованої за адресою: вул. Хліборобська, 28 с. Оленинське, Охтирського
району Сумської області, на земельну ділянку площею 0, 2700 га для ведення
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу
Чупахівської  селищної  ради,  розташованої  в  с.  Оленинське  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                  П Р О Е К Т



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

                                               Сьоме  скликання
         Тридцята  сесія
            РІШЕННЯ                                                                 

11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянці   Поддячій  Ользі  Володимирівні  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

Відповідно  до  пункту  34  частини  першої   статті  26,  статті  33  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
Поддячої Ольги Володимирівни, зареєстрованої за адресою: вул. Хліборобська,
58 с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області,  про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 0,3900 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл громадянці Поддячій Ользі Володимирівні, зареєстрованої
за адресою: вул. Хліборобська, 58, с. Оленинське, Охтирського району, Сумської
області,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,3900 га із земель запасу, розташовану в
межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                   П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

Про  надання  дозволу  громадянину   Поддячому  Миколі  Григоровичу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
Поддячого Миколи  Григоровича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Хліборобська, 58, с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області,   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 0,3100 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Поддячому  Миколі  Григоровичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Хліборобська, 58, с. Оленинське, Охтирського
району, Сумської області,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
(код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною  площею  0,3100  га  із  земель  запасу,
розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області.
     2.    Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                        П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                              смт Чупахівка

Про надання дозволу громадянину  Хижняку Олександру Григоровичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин , розглянувши заяву
Хижняка  Олександра Григоровича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Будильська,  13,  с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною площею 0,7500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  громадянину  Хижняку  Олександру  Григоровичу,
зареєстрованому за адресою: вул.  Будильська,  13,с.  Оленинське,  Охтирського
району, Сумської області,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
(код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною  площею  0,7500  га  із  земель  запасу,
розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області.
     2.    Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                              П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання



            Тридцята  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                            смт Чупахівка

Про надання дозволу громадянину  Усенко Станіславу Миколайовичу на  
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,  116,  118   125
Земельного кодексу України, статті  50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
Усенко Станіслава Миколайовича, зареєстрованого за адресою: вул. Будильська,
14 с. Оленинське, Охтирського району, Сумської області, про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею 1,3000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Усенко  Станіславу  Миколайовичу,
зареєстрованому за адресою: вул.  Будильська,  14,с.  Оленинське,  Охтирського
району, Сумської області,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
(код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною  площею  1,3000  га  із  земель  запасу,
розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області.
      2.    Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                              

                                                                   

                                                                                                                 П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                             смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянину  Єременко Олександру Івановичу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення фермерського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статей 33, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 25, 32, 80,81,
116,  118,  підпункту «а» пункту 1 статті  121,  статті   125 Земельного кодексу
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про фермерське
господарство»  та  рішення постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -
комунального  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву Єременко  Олександра  Івановича,  зареєстрованого  за
адресою:  вул.  Шкільна,  28,  с.  Новопостроєне,  Охтирського району,  Сумської
області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства, площею
2,2000 га із земель запасу комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянину  Єременко  Олександру  Івановичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Шкільна, 28, с. Новопостроєне, Охтирського
району, Сумської області,  на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства  (код
згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,2000 га із земель запасу комунальної власності,
кадастровий номер 5920385400:01:001:5771, розташовану за межами населених
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області.
     2.   Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



11.08.2020                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці  Єременко Раїсі Миколаївні на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення фермерського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статей 33, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 25, 32, 80,81,
116,  118,  підпункту «а» пункту 1 статті  121,  статті   125 Земельного кодексу
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про фермерське
господарство»,  та  рішення постійної  комісії  з  питань будівництва,  житлово -
комунального  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин  ,
розглянувши заяву Єременко Раїси Миколаївни, зареєстрованої за адресою: вул.
Шкільна,  28,  с.  Новопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення фермерського господарства, площею 2,1963 га
із земель запасу комунальної власності селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл громадянці Єременко Раїсі Миколаївні, зареєстрованій за
адресою:  вул.  Шкільна,  28,  с.  Новопостроєне,  Охтирського району,  Сумської
області,на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  фермерського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ 01.03)
площею 2,1963 га із земель запасу комунальної власності, кадастровий номер
5920385400:01:001:5680,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                       П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія



                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.08.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці  Єременко Ользі Іванівні на  розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення фермерського господарства 

            Відповідно до пункту частини першої  статті 26, статей 33, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 25, 32, 80,81,
116,  118,  підпункту «а» пункту 1 статті  121,  статті   125 Земельного кодексу
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про фермерське
господарство»,  та  рішення постійної  комісії  з  питань будівництва,  житлово -
комунального  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин  ,
розглянувши заяву Єременко Ольги Іванівни, зареєстрованої за адресою: вул.
Шкільна,  11,  с.  Новопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської  області  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення фермерського господарства, площею 2,2150 га
із земель запасу комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл громадянці Єременко Ользі Іванівні, зареєстрованій за
адресою:  вул.  Шкільна,  11,  с.  Новопостроєне,  Охтирського  району,  Сумської
області,на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  фермерського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ 01.03)
площею 2,2150 га із земель запасу комунальної власності, кадастровий номер
5920385400:01:001:5772,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               

                                                                                                                 П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
            Тридцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



11.08.2020                                                                                            смт  Чупахівка

  Про надання дозволу громадянці  Калантаєнко Маргариті Сергіївні на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення фермерського господарства 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статей 33, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 25, 32, 80,81,
116,  118,  підпункту «а» пункту 1 статті  121,  статті   125 Земельного кодексу
України, Закону України «Про землеустрій», Закону України « Про фермерське
господарство»,  та  рішення постійної  комісії  з  питань будівництва,  житлово -
комунального  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин  ,
розглянувши  заяву Калантаєнко  Маргарити  Сергіївни,  зареєстрованої  за
адресою: провул. М. Гуревича, 21, м. Охтирка, Охтирського району, Сумської
області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення фермерського господарства, площею
3,0000 га із земель запасу комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати  дозвіл  громадянці  Калантаєнко  Маргариті  Сергіївні,
зареєстрованій за адресою: провул. М. Гуревича, 21, м. Охтирка, Охтирського
району,  Сумської  області,на  розробку  проекту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  фермерського  господарства  (код
згідно КВЦПЗ 01.03) площею 3,0000 га із земель запасу комунальної власності,
кадастровий номер 5920385400:01:001:5769, розташовану за межами населених
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області.
     2.   Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ
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