
                                                         

                                                                                             ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
Шоста сесія
РІШЕННЯ

26.02.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  п’ятої  сесії  восьмого  скликання
Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно  до  статті  22,  пункту  «а»  частини  4  статті  89  Бюджетного
Кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а»
підпункту 4 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
на  підставі  клопотання  КЗ  Чупахівського  закладу  дошкільної  освіти  (ясла-
садок) «Сонечко -1» Чупахівської селищної ради, відділу соціального захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради,  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради, фінансового відділу Чупахівської селищної ради,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З  ТКВКБМС  0611141  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері

освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1600 грн.,
направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0610160  «Керівництво  і  управління  у
відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,  територіальних
громадах» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 1200
грн., та на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 400 грн.

З  ТКВКБМС  0611070  «Надання  позашкільної  освіти  закладами
позашкільної  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  з  КЕКВ  2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  2000  грн.,  з  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  1000  грн.,  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0610160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах,  територіальних  громадах»  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» 3000 грн.

З  ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і  управління у  відповідній сфері  у
містах (місті  Києві),  селищах, селах, територіальних громадах» з КЕКВ 2210



«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  3000  грн.,  на  КЕКВ  2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000 грн. 

З ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з КЕКВ 2620
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  кошти в
сумі 30000 грн., направити на видатки по ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і
управління  у  відповідній  сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,  селах,
територіальних громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20 000 грн.,
та на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі        5 000 грн., та на
ТКВКБМС  0813033  «Компенсаційні  виплати  на  пільговий  проїзд
автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян»  на  КЕКВ  2730
«Інші  виплати  населенню»  в  сумі  5000  грн.  згідно  Програми  здійснення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування
у приміському сполученні на 2021 рік.

Відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради
відкрити мережу за ТКВКБМС 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».

2.  Внести  зміни  до  додатку  7  «Розподіл  витрат  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм
у 2021 році» рішення п’ятої сесії  восьмого скликання Чупахівської селищної
ради «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»
та викласти його у новій редакції. 

3. 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
Восьме скликання

Шоста сесія
РІШЕННЯ

      26.02.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження обсягу вільного залишку коштів бюджету Чупахівської
селищної територіальної  громади на 01.01.2021 року

Відповідно  до  частини  4  статті  14,  статті  78,  частини  4  статті  1032,
частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, пункту 26 статті 27, статті 65
Закону України «Про місцеве самоврядування», постанови Кабінету Міністрів
України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам», на підставі висновку фінансового
відділу  про  обсяг  вільного  залишку  бюджетних  коштів  загального  та
спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
станом на 01.01.2021 року, офіційного листа від Охтирського районного відділу
поліції  головного  управління  національної  поліції  в  Сумській  області  від
25.01.2021 р. №675, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити обсяг вільного залишку коштів загального фонду бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  станом  на  01.01.2021  року  в
сумі 2 258 076,31 грн.

Направити на видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади по:

ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 33 000,00 грн., на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  8 500,00 грн.,  на  КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» 20 000,00 грн.,  на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
9 000,00 грн.

ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата» 10 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»
в сумі 4 000,00 грн.



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 2111 «Заробітна плата» 68 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату  праці»  в  сумі  20 500,00  грн.,  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  в  сумі  6 600,00  грн.,  на  КЕКВ 2800  «Інші  поточні  видатки»
13 600,00 грн. 

ТКВКБМС 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ
та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги»  на  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 187 295,00 грн. згідно Програми соціальний
автобус Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки.

ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6 000,00 грн., та видатки
спеціального  фонду  по  КЕКВ  3110  ««Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» 20 000,00 грн. 

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  500 000 грн.  для співфінансування  поточного  дрібного
ремонту ділянок дороги О191105/Чупахівка-Олешня-Сосонка-/Н-12/, а саме на
підїзді  в  с.  Грінченкове,  с.  Соборне  по  вул.  Робітнича,  с.  Олешня  по  вул.
Охтирська та між селами Соборне і Олешня.

Внести  відповідні  зміни  до  Програми  економічного  і  соціального
розвитку  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  та
наступні  2020-2021  роки  в  пріоритет  «Передача  субвенції  до  державного,
обласного  та  районного  бюджетів»  та  додати  пункт  субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям).

ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 331 581,31 грн.

ТКВКБМС  0119800  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям)» в сумі 20 000,00 грн.

Чупахівській  селищній  раді  відкрити  мережу  за  ТКВКБМС  0119800
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів».



Включити  Охтирський  районний  відділ  поліції  Головне  управління
нацполіції  в  Сумській  області  до  мережі  головного  розпорядника  коштів
Чупахівської селищної ради, як одержувача коштів.

Внести  відповідні  зміни  до  Програми  економічного  і  соціального
розвитку  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  та
наступні  2020-2021  роки  в  пріоритет  «Передача  субвенції  до  державного,
обласного  та  районного  бюджетів»  та  додати  пункт  субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям).

2. Затвердити обсяг залишку освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам станом на 01.01.2021 року в сумі 50 742,63 грн.

Направити  на  видатки  по ТКВКБМС  0611061  «Надання  загальної
середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти»  на  КЕКВ
2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 742,63 грн.

3. 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
Восьме скликання

Шоста сесія
РІШЕННЯ

26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  21.12.2018  року  «Про  затвердження
Програми  економічного  та  соціального  розвитку  Чупахівської  селищної
ради на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки»

1.  Внести  зміни  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-
2021  роки  в  пріоритет  «Передача  субвенції  до  державного,  обласного  та
районного бюджетів» та доповнити:

-  Обласний  бюджет  Сумської  області  кошти  в  сумі  33 870  грн.  для
забезпечення реалізації Обласної програми  здійснення компенсаційних виплат
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування на 2016-2021 роки.

- Бюджет Грунської сільської територіальної громади  403 526  грн. з них
для надання психолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми
потребами  Чупахівської  селищної  ради  у  КЗ  «Інклюзивно-ресурсний  центр»
Грунської сільської ради 41 492 грн. та на утримання Грунського міжшкільного
навчально-виробничого  комбінату  Грунської  сільської  ради  Охтирського
району Сумської області кошти в сумі 362 034 грн. 

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

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                   ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Восьме скликання

Шоста сесія
РІШЕННЯ

     26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження рішень виконавчого 
комітету, прийнятих в міжсесійний період

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича про затвердження рішень виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період та керуючись ст.
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в міжсесійний
період, а саме:

- №88 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми розвитку малого
та середнього підприємництва Чупахівської селищної територіальної громади
на 2021-2023 роки», що додається;

- №89 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми «Забезпечення
препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  діабет  жителів  Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік», що додається;

- №1 від 14.01.2021 року «Про передачу залишку коштів, що утворилися
станом  на  01.01.2021  року, Олешнянської сільської  ради  на  рахунки
Чупахівської селищної територіальної громади», що додається;

- №2 від 14.01.2021 року «Про передачу залишку коштів, що утворилися
станом на 01.01.2021 року, Довжицької сільської ради на рахунки Чупахівської
селищної територіальної громади», що додається;

-  №12  від  14.01.2021  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», що додається;

-  №13  від  18.02.2021  року  «Про  затвердження  річного  звіту  про
виконання бюджету Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади
за 2020 рік», що додається;

-  №14  від  18.02.2021  року  «Про  затвердження  висновку  фінансовго
відділу  про  обсяг  вільного  залишку  бюджетних  коштів  загального  та
спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
станом на 01.01.2021 року, що додається.



2. 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 області

Восьме скликання
Шоста сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
26.02.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження Програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної 
ради на 2021-2023 роки» 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статті  91  Бюджетного  кодексу  України  та  з  метою  створення
належних умов транспортного сполучення між населеними пунктами громади,
забезпечення  доступності  послуг  з  перевезення  пасажирів  та  безкоштовного
перевезення пільгових категорій населення, зменшення негативних процесів у
соціальній  сфері,  досягнення  позитивних  зрушень  у  забезпеченні
життєдіяльності  населення  Чупахівської  селищної  територіальної  громади,
враховуючи рекомендації постійних  комісій, селищна рада  В И Р І Ш И Л А:

1. Рішення  сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 17.06.2020
«Про  внесення  змін  до  Програми  «Сільський  автобус»  на  території
Чупахівської  селищної  ради на  2019-2021 роки» вважати таким,що втратило
чинність.
1.Затвердити Соціальну цільову програму «Соціальний автобус» Чупахівської
селищної  територіальної  громади  Охтирського  району  Сумської  області   на
2021 рік.
2.Відповідальність за організацію виконання цього рішення покласти на відділ
соціального захисту населення виконавчого комітету селищної ради.
3.Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію
селищної  ради  з  питань  будівництва,  житлово-комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
                                                                            
                                                                                   
  Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО»
                                                                                   Рішення шостої сесії восьмого

скликання
                                                                                   Чупахівської селищної ради
                                                                                   «   »____________2021року

ПРОГРАМА 

«Соціальний автобус 
Чупахівської селищної ради 

на 2021- 2023 роки» 



Паспорт програми

1. Повна назва Програми  Програма  «Соціальний  автобус
Чупахівської  селищної  ради  на
2021-2023 роки»

2. Ініціатор розроблення Програми Апарат  Чупахівської  селищної
ради

2. Розробник Програми Апарат Чупахівської селищної 
ради

3. Відповідальні виконавці 
Програми

 Чупахівська селищна  рада
 
 

4. Головна мета Програми забезпечення потреб населення 
транспортними послугами

5. Термін реалізації Програми 2021 рік

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми

 187 295 грн 1

 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 
змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету 
впродовж терміну дії Програми. 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Організація регулярного перевезення мешканців сіл є складовою частиною
заходів щодо розвитку транспортного сполучення на території селищної ради.

Статтею 26, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
передбачено  забезпечення  регулярного  перевезення  мешканців  громади,  що
проживають за межею пішохідної доступності.

Актуальність  цієї  програми  полягає  в  гарантованому  та  ефективному
задоволенню потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських
перевезень.



До  складу  громади  входить  23  населених  пункт.  Чупахівська
територіальна  громада  межує з  містами Охтиркою та  Лебедином,  має  вдале
географічне розташування:  через територію селищної ради проходить дорога
державного значення Рижівка – Білопілля - Жовтневе – Лебедин – Лантратівка
та дорога обласного значення Чупахівка – Грінченкове – Соборне – Олешня –
Сосонка.

Населення  територіальної  громади  становить  5455  тис.  осіб,  значна
частина  якого,  має  потребу  в  перевезеннях.  Наприклад,  існує  проблема  з
торговельним  та  медичним  забезпеченням.  У  деяких  населених  пунктах
відсутні магазини.  Населення громади обслуговують дві амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, до яких також не можуть добратися всі мешканці
громади  без  належного  транспортного  сполучення,  особливо  це  стосується
соціально  незахищеної  категорії  населення  громади.  В  зв’язку  з  відмовою
перевізників здійснювати регулярні пасажирські перевезення до 
с.  Грінченкове,  с.  П’яткине,  с.  Довжик,  с.  Оленинське  постало  питання
організації   регулярних  перевезень людей з віддалених населених пунктів та
околиць до центру громади смт Чупахівка і у зворотному напрямку.

Програма  «Соціальний  автобус»  спрямована  на  вирішення  актуальної
проблеми  розвитку  мережі  громадського  транспорту  в  сільській  місцевості.
Кінцевими  бенефіціарами  від  реалізації  Програми  стануть  різні  категорії
населення: особи працездатного віку та молодь, які зможуть  їздити на роботу
та пересуватися в межах громади задля власних потреб, особи пенсійного віку,
ветерани  та  інваліди,  які  матимуть  змогу  добратися  до  селищної  ради  та
медичних  закладів  громади  у  разі  необхідності. Крім  того,  враховуючи
наближеність  розташування  територіальної  громади  до  районного  центру  -
міста  Охтирки,  мешканці  громади  та  працівники  селищної  ради  матимуть
можливість  транспортного  сполучення  і  з  межами  міста  та  по  території
громади.

Також  залишається  відкритим  питання  пільгового  проїзду  окремих
категорій  громадян,  фінансування  якого  потребує  коштів  з  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади. Тому на даний час є очевидною
необхідність  розвитку  саме  соціального  громадського  транспорту,  шляхом
затвердження  місцевого  маршруту  в  межах  громади  та  надання  фінансової
підтримки на оплату послуг з перевезення мешканців громади.

Основними  характеристиками  Програми  є  комплексність,  кількісна
визначеність цілей, збалансованість ресурсів, необхідних для її реалізації.



2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є задоволення потреб в регулярному, безпечному і 
комфортному перевезенні мешканців Чупахівської громади за маршрутами 
місцевого значення. 

Програма покликана забезпечити підвищення якості надання споживачам 
послуг пасажирським транспортом загального користування шляхом: 

- створення та розвитку збалансованої місцевої  маршрутної мережі та її 
інфраструктури як цілісного комплексу;

 - створення умов для інвестиційної привабливості пасажирських 
перевезень, забезпечення населення громади якісними транспортними 
послугами відповідно до соціальних стандартів, які є складовою частиною 
забезпечення    реалізації     прав   громадян   на   отримання адміністративних, 
юридичних, соціальних, медичних та інших необхідних потреб;

        - поліпшення транспортної доступності громадян до центру громади;
        -  забезпечення  доступності  вартості  послуг  з  перевезення  пасажирів
автотранспортом  та  забезпечення  безкоштовного  проїзду  пільгової  категорії
населення, а саме:

- ветеранам війни і праці, особам , на яких поширюється дія Закону України « 
Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»;

– особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

– особам , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

– удовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною;

– удовам(вдівцям )та батькам померлих (загиблих)  осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною ;

– учасникам освітнього процесу Чупахівської територіальної громади;

– громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) померлих громадян , смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою;

– дітям війни;

– працівникам соціальної сфери;

– іншим представникам пільгового контингенту та найбільш соціально 
незахищених верств населення ;

– працівникам Чупахівської селищної ради на віддалених робочих місцях.



3. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 
законодавства за рахунок коштів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади шляхом надання безповоротної фінансової допомоги 
комунальному підприємству «Добробут».

Кошти спрямовуватимуться  на покриття фактично понесених витрат на 
виплату заробітної плати водія, придбання паливно-мастильних матеріалів та 
забезпечення матеріально-технічної бази та ремонту автотранспорту. Надання 
автотранспортних послуг соціальним автобусом для пільгового населення ОТГ 
є безкоштовним. Виконання маршрутів є неприбутковим.

                                     
4. Очікувані результати Програми

Реалізація даної Програми дозволить:
1)  створити  у  сільській  місцевості  належні  умови  транспортного

сполучення між населеними пунктами;
2)  забезпечити  доступність  вартості  послуг  з  перевезення  пасажирів  та

безкоштовний проїзд пільгової категорії населення;
3) забезпечити  рівний  доступ жителів громади до соціальних стандартів,

які є складовою частиною забезпечення    реалізації     прав   громадян   на
отримання  адміністративних,  юридичних,  соціальних,  медичних  та  інших
необхідних  потреб шляхом  вивчення  стану  задоволення  потреб  населення
громади в перевезеннях;

4)  забезпечити   100  %  виконання  власних  повноважень  в  частині
автобусного сполучення між населеними пунктами громади; 

5) завдяки практичній та зручній логістиці перевезень пасажирів 
соціальним автобусом сільська рада зможе  залучити до роботи в органах 
місцевого самоврядування  спеціалістів з  різних сфер життєдіяльності громади 
з  інших населених пунктів.

Успішне  впровадження  Програми  зменшить  негативні  процеси  у
соціальній  сфері  громади,  допоможе  досягти  позитивних  зрушень  у
забезпеченні життєдіяльності сільського населення.

Секретар  селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



                                                                                                     
                                                                                                              ПРОЕКТ
                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
                                                 Восьме скликання
                                                      Шоста  сесія
                                                        РІШЕННЯ

    26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження передавальних
актів про передачу майна
Олешнянської та Довжицької
 сільських рад

           Керуючись ч. 5 та 3 статті 107 Цивільногого кодексу України,ст..43,59
п.6-2  розділу  5  «Прикінцеві  і  перехідні  положення»,  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст..104,105,107 Цивільного
кодексу  України,  ст..4,17  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію
юридичних та  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських  формувань»,ст.2
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ,
селищна рада ВИРІШИЛА:
1. Чупахівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04390202),внаслідок реорганізації
    Олешнянської сільської ради (код ЄДРПОУ 04389905) та Довжицької сілької
    ради (код ЄДРПОУ 04390854) є правонаступником майна,активів та зобов’я-
    зань Олешнянської та Довжицької сільських рад.

2.Чупахівській селищній раді прийняти та поставити на облік ,а  Олешнянській
та Довжицькій сільським радам передати необоротні активи,виробничі запаси
та грошові  кошти згідно з  передавальним актом та його додатками.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на   комісію  з  питань
реорганізації Довжицької та Олешнянської сільських рад.

       Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ 



ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021 р.                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження додаткових угод 
до договорів оренди на нежитлове приміщення 
та на відшкодування комунальних послуг

   Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  відповідно до статті  9 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Методики розрахунку і порядку використання плати за
оренду  державного  майна,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  04.10.1995 р.  №786,  заслухавши інформацію начальника відділу
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  Хижняк  Світлани
Володимирівни, розглянувши заяву в.о.  начальника відділу освіти,  молоді та
спорту  Чупахівської  селищної  ради  Бекірової  Олени  Русланівни,  заяву
начальника фінансового відділу Чупахівської селищної ради Касьяненко Анни
Іванівни,  заяву  начальника  КУ  «Центр  надання  соціальних  послуг»
Чупахівської селищної ради Журавель Світлани Миколаївни, заяву головного
лікаря  КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної  ради  Ашурової  Галини  Геннадіївни,  заяву  начальника  центру
управління  нерухомим  майном  та  інфраструктурою  Сумської  дирекції  АТ
«Укрпошта»  Макаренко  Тетяни Василівни  на  продовження договору  оренди
нежитлового приміщення та на відшкодування комунальних послуг,  з  метою
приведення у відповідність до законодавства орендних відносин, Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  додаткову  угоду  до  договору  оренди  нежитлового
приміщення   №  17  від  «06»  листопада  2020  р.  та  на  відшкодування
комунальних  послуг  між  Чупахівською  селищною  радою  та  Відділом
освіти  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради,  в  особі  в.о.
начальника відділу Бекірової Олени Русланівни терміном на 1 (один) рік
на нежитлове приміщення площею  49,9  кв.м.,  розміщене за адресою:
вул.  Воздвиженська,53  ,  смт.  Чупахівка,  Охтирський  район,  Сумська
область, що перебуває на балансі Чупахівської селищної ради (Додаткова
угода додається).

2.  Затвердити  додаткову  угоду  до  договору  оренди  нежитлового
приміщення  №  3  від  «20»  вересня      2020  р.  та  на  відшкодування
комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та фінансовим



відділом  Чупахівської  селищної  ради,  в  особі  начальника  відділу
Касьяненко  Анни  Іванівни  терміном  на  1  (один)  рік  на  нежитлове
приміщення  площею  площею  35,4   кв.м.,  розміщене  за  адресою:  вул.
Воздвиженська,53 , смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська область,
що перебуває на балансі Чупахівської селищної ради (Додаткова угода
додається).

3. Затвердити  додаткову  угоду  до  договору  оренди  нежитлового
приміщення  №  4  від  «08»  вересня  2020  р.  та  на  відшкодування
комунальних  послуг  між  Чупахівською  селищною  радою  та  Відділ
соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради,  в  особі
начальника відділу Журавель Світлани Миколаївни,  що діє  на підставі
положення терміном на 1 (один) рік на нежитлове приміщення площею
35,4   кв.м.,  розміщене  за  адресою:  вул.  Воздвиженська,53  ,  смт.
Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, що перебуває на балансі
Чупахівської селищної ради (Додаткова угода додається).

4. Затвердити  додаткову  угоду  до  договору  оренди  нежитлового
приміщення  №  8  від  «13»  березня  2020  р.  та  на  відшкодування
комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та КНП «Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги» Чупахівської  селищної  ради,  в
особі   головного лікаря Ашурової Галини Геннадіївни, що діє на підставі
статуту терміном на 1 (один) рік на нежитлове приміщення площею   45,0
кв.м., розміщене за адресою:вул.Будильська,2 с. Оленинське, Охтирський
район, Сумська область, що  перебуває на балансі Чупахівської селищної
ради ради (Додаткова угода додається).

5. Затвердити  додаткову  угоду  до  договору  оренди  нежитлового
приміщення   №21-214  від  «20»  березня  2020  р.  між  Чупахівською
селищною  радою  Акціонерне  Товариство  «Укрпошта»,  в  особі
начальника  центру  управління нерухомим майном та  інфраструктурою
Сумської дирекції АТ «Укрпошта» Макаренко Тетяни Василівни, що діє
на підставі довіреності №3727 від 29.11.2019 року терміном на 1 (один)
рік  на  нежитлове  приміщення  площею    23,79   кв.м.,  розміщене  за
адресою:вул.Будильська,2  с.  Оленинське,  Охтирський  район,  Сумська
область,  що  перебуває  на  балансі  Чупахівської  селищної  ради  ради
(Додаткова угода додається).

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ



Додаткова угода 

до Договору № 17 від  «06» листопада 2020 р.

смт Чупахівка                                                                  ________2021 року

  

Чупахівська  селищна  рада  (  далі  -  Орендодавець  )  в  особі  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича,  що діє  на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні  »,  з  одного боку,  та   Відділ освіти молоді та спорту Чупахівської  селищної ради (далі  –
Орендар), в особі в.о. начальника відділу Бекірової Олени Русланівни, що діє на підставі положення,
разом надалі  іменовані  Сторони,  а  кожен окремо – Сторони,  уклали цю додаткову угоду (далі  –
Додаткова угода) до Договору № 17 від «06» листопада 2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене:

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору №17 від
«06» листопада 2020 р. та продовжити його термін.

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік.

Внести такі зміни до Договору виклавши п. 9.1 Договору в наступній редакції: 

«п.9.1 Цей договір укладено строком на рік, діє з  _________________ 2021 р. до 31 січня
2021 року включно».

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним
свої зобов’язання.

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Чупахівська селищна рада 
р/р UA668201720344270007000036527
 у  ДКСУ м.Київ
Код 04390202 
МФО 820172
42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 
Чупахівка вул.Воздвиженська,53

Селищний голова

_________ Олександр КУЖЕЛЬ                           

   

Відділ  освіти  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної ради
р/р UA878201720344250005000045268
у  ДКСУ м.Київ 
код 41871313         МФО 820172
42722,Сумська  обл,,  Охтирський  район,
смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська,53

В.о нач. Відділу

____________________Олена БЕКІРОВА 

Додаткова угода 



до Договору № 8 від  «13» березня  2020 р.

смт Чупахівка                                                                  ________2021 року

  

Чупахівська  селищна  рада  (  далі  -  Орендодавець  )  в  особі  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича,  що діє  на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні  »,  з  одного  боку,  та   КНП «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради (далі – Орендар), в особі   головного лікаря Ашурової Галини Геннадієвни, що діє на
підставі статуту, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторони, уклали цю додаткову
угоду (далі  –  Додаткова угода)  до Договору № 8 від «13» березня  2020 р.  (далі  –  Договір) про
нижченаведене:

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № 8 від
«13 »  березня  2020 р. та продовжити його термін.

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік.

Внести такі зміни до Договору виклавши  п. 9.1 Договору в наступній редакції: 

    

«п.9.1 Цей договір укладено строком на один рік, діє з ________________________ 2021 р.
до 31 січня 2021 року включно».

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним
свої зобов’язання.

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Чупахівська селищна рада 

42722, Сумська обл., Охтирський р-н,
Смт.Чупахівка,вул.Воздвиженська,53
р/р UA668201720344270007000036527
 у ГУ ДКСУ у Сумській області
Код 04390202 
МФО 820172

Селищний голова

_________Олександр КУЖЕЛЬ                           

   
КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради
42722, Сумська обл., Охтирський р-н,
смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська, 23
р/р UА 668201720344300001000045125
у ГУ ДКСУ у Сумській області
код ЄДРПОУ 41861296
 МФО 820172

Гол.лікар    

__________________Галина АШУРОВА

Додаткова угода № 3



до Договору від  «20» вересня 2020 р.

смт Чупахівка                                                                  ________2021 року

  

Чупахівська  селищна  рада  (  далі  -  Орендодавець  )  в  особі  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича,  що діє  на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні », з одного боку, та  Фінансовий відділ  Чупахівської селищної ради (далі – Орендар), в особі
начальника відділу Касьяненко Анни Іванівни, що діє на підставі положення, разом надалі іменовані
Сторони,  а  кожен  окремо  –  Сторони,  уклали  цю  додаткову  угоду  (далі  –  Додаткова  угода)  до
Договору №3 від «20» вересня 2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене:

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору №3 від
«20»  вересня    2020 р. та продовжити його термін.

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік.

Внести такі зміни до Договору виклавши  та п. 9.1 Договору в наступній редакції: 

«п.9.1 Цей договір укладено строком на рік,  діє з  _____________________2021 р.  до 31
січня 2021 року включно».

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним
свої зобов’язання.

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Чупахівська селищна рада 

р/р UA668201720344270007000036527  
в ДКСУ, м. Київ
Код 04390202 
МФО 820172
42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 
Чупахівка, вул.Воздвиженська,53

Селищний голова

_________Олександр КУЖЕЛЬ                               

   

Фінансовий  відділ  Чупахівської
селищної ради
р/р  _________________________________
в ДКСУ , м. Київ
код 41871287
МФО 820172
42722,Сумська  обл,,  Охтирський  район,
смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська,53

 Нач.відділу

  ________________Анна КАСЬЯНЕНКО



Додаткова угода №

до Договору № 21-214 від  « 20 »   березня   2020 р.

смт Чупахівка                                                                  ________2021 року

  

Чупахівська  селищна  рада  (  далі  -  Орендодавець  )  в  особі  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича,  що діє  на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні  »,  з  одного  боку,  та   Акціонерне  Товариство  «Укрпошта»  (далі  –  Орендар),  в  особі
начальника  центру  управління  нерухомим  майном  та  інфраструктурою  Сумської  дирекції  АТ
«Укрпошта» Макаренко Тетяни Василівни, що діє на підставі довіреності №3727 від 29.11.2019 року,
разом надалі  іменовані  Сторони,  а  кожен окремо – Сторони,  уклали цю додаткову угоду (далі  –
Додаткова угода) до Договору №21-214 від «20» березня 2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене:

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору № 21-214
від  «20» березня 2020 р. та продовжити його термін.

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік.

Внести такі зміни до Договору виклавши п. 9.1 Договору в наступній редакції: 

«п.9.1 Цей договір укладено строком на рік, діє з ________________________2021 р. до 31
січня 2021 року включно».

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним
свої зобов’язання.

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Чупахівська селищна рада 
р/р UA668201720344270007000036527
 у  ДКСУ м.Київ
Код 04390202 
МФО 820172
42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 
Чупахівка вул.Воздвиженська,53

Селищний голова

__________Олександр КУЖЕЛЬ                          

   

Акціонерне  товариство  «Укрпошта»  Сумська
дирекція
р/рUA793375680000026004302998090  Банк  АТ
«Державний ощадний банк України» 
код 22981300         МФО 337568
Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,
22
Адреса  для  листування:  40003,  м.Суми,
пл.Привокзальна, 5

Начальник

__________________Тетяна МАКАРЕНКО



                                                   
Додаткова угода №

до Договору № 4 від  «08» вересня  2020 р.

смт Чупахівка                                                                  ________2021 року
  

Чупахівська  селищна  рада  (  далі  -  Орендодавець  )  в  особі  селищного  голови  Кужеля
Олександра Володимировича,  що діє  на підставі  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні », з одного боку, та  Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (далі –
Орендар), в особі начальника відділу Журавель Світлани Миколаївни, що діє на підставі положення,
разом надалі  іменовані  Сторони,  а  кожен окремо – Сторони,  уклали цю додаткову угоду (далі  –
Додаткова угода) до Договору № 4 від «08» вересня  2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене:

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору №4 від
«08» вересня  2020 р. та продовжити його термін.
Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік.
Внести такі зміни до Договору виклавши п.1.1 та п. 9.1 Договору в наступній редакції: 

    «п. 1.1  Орендодавець передає, а Орендар приймає  у строкове платне користування  майно,
що належить  до спільної власності  територіальної громади Чупахівської селищної ради  ( далі –
майно )  площею 35,4  кв.м.,  розміщене за адресою: смт.  Чупахівка ,  вул.  Воздвиженська,53 ,  що
перебуває  на  балансі  Чупахівської  селищної  ради  (  далі  –  Балансоутримувач  ).  ДК  021:2015-
70220000-9(Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості)».

«п.9.1 Цей договір укладено строком на один рік,  діє з  ____________________________
2021 р. до 31 січня 2021 року включно».
        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним
свої зобов’язання.
        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:

Чупахівська селищна рада 
р/р UA668201720344270007000036527
 у ДКСУ , м.Київ
Код 04390202 
МФО 820172
42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 
Чупахівка вул.Воздвиженська,53

Селищний голова
_________Олександр КУЖЕЛЬ                          

   
Відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради
р/рUA348201720344260005000158242
 у ДКСУ, м.Київ
код 43541416
МФО 820172
42722,Сумська  обл,,  Охтирський  район,
смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська,53

Начальник_____Світлана ЖУРАВЕЛЬ



                                                                                                                ПРОЕКТ

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

                                                 Восьме скликання
                                                      Шоста  сесія
                                                        РІШЕННЯ

    26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про  затвердження  Програми  здійснення  компенсаційних  виплат  за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом
на  автобусних  маршрутах  загального  користування  у  приміському
сполученні на 2021рік

Відповідно  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про автомобільний
транспорт»,  заслухавши інформацію начальника  відділу  соціального  захисту
населення   Чупахівської  селищної  ради  Світлани  Журавель  Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах  загального  користування  у  приміському  сполученні  на  2021  рік
(додається).

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

Селищний голова             Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                           26 лютого 2021 року

ПРОГРАМА

 ЗДІЙСНЕННЯ  КОМПЕНСАЦІЙНИХ  ВИПЛАТ  ЗА  ПІЛЬГОВИЙ
ПРОЇЗД  ОКРЕМИХ  КАТЕГОРІЙ  ГРОМАДЯН  АВТОМОБІЛЬНИМ
ТРАНСПОРТОМ  НА  АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ   ЗАГАЛЬНОГО

КОРИСТУВАННЯ  У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

 НА 2021 РІК

1. Паспорт

                                                                                         Додаток до рішення шостої

                                                                                         сесії Чупахівської селищної

 ради восьмого скликання



Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних

маршрутах загального користування у приміському сполученні
на 2021 рік 

1. Ініціатор  розроблення
Програми 

Чупахівська селищна рада

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

Розпорядження  голови  обласної  державної
адміністрації  від  27.01.2016  № 25-ОД  «Про
розроблення  проекту  Обласної  програми
відшкодування  вартості   пільгового  проїзду
окремих  категорій  громадян  автомобільним
транспортом  на  автобусних  маршрутах
загального користування на 2016 рік» (зі змінами)

3. Розробник Програми Відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради

4. Співрозробники

Програми

 -

5. Відповідальний
виконавець Програми

Відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради

6. Учасники Програми Відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської  селищної  ради,   фінансовий відділ
Чупахівської  селищної  ради,  перевізники,  які
надають  послуги  з  перевезення  автомобільним
транспортом 

7. Термін реалізації 
Програми

2021 рік

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь в 
реалізації програми

селищний бюджет Чупахівської селищної ради

9. Обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних 
для реалізації програми

5 тис.гривень

http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc


2. Загальні положення

Ця  Програма  розроблена  відділом  соціального  захисту  населення
Чупахівської  селищної  ради  з  урахуванням  вимог  Бюджетного  кодексу
України,  Законів  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про
автомобільний  транспорт»,розпорядження  голови  Сумської  обласної
державної адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про розроблення проекту
Обласної  програми  відшкодування  вартості  пільгового   проїзду  окремих
категорій  громадян  автомобільним транспортом на  автобусних маршрутах
загального користування  на 2016 рік»(зі змінами).

Програмою планується здійснення  компенсаційних виплат за пільгове
перевезення  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на
автобусних  маршрутах  загального  користування,  відповідно  до  механізму
Обласної програми.

3. Мета програми

Метою програми є:

- підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;

-  забезпечення  реалізації  прав   окремих  категорій  громадян  на
пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом  на  приміських  маршрутах  в
Охтирському районі; 

-  компенсація  витрат  перевізників  внаслідок  перевезення  окремих
категорій  громадян  на  автобусних  маршрутах  загального  користування  у
приміському сполученні.

4. Очікувані результати від здійснених заходів Програми:

Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат за  пільговий
проїзд  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
на  2021  рікзабезпечить  безоплатне  перевезення  окремих  категорій
пільговиків  автомобільним  транспортом  загального  користування  та
залізничним транспортом у приміському сполученні, посилення соціального
захисту  та  покращення  матеріального  становища   зазначених  категорій
громадян.

http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc


5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюватиметься  відповідно  до
чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської
селищної ради.

6. Організація  виконання Програми

Організацію  виконання  Програми  здійснює  відділ  з  надання
адміністративних та соціальних послуг апарату Чупахівської селищної ради
відповідно до Порядку відшкодування вартості пільгового проїзду окремих
категорій  громадян  на  автобусних  маршрутах  загального  користування  у
приміському сполученні  в Охтирському районі (додаток 3).

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



Додаток 1до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на
виконання Програми

Усього витрат на
виконання
Програми 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

5,0

місцеві бюджети, 5,0



Додаток 2 до Програми

Заходи  Програми

№
з/
п

Заходи

Термін 

виконанн
я

Відповідальний

виконавець

Джерела та
обсяги

фінансуванн
я, 

тис. гривень

Очікувані
результати 

виконання
заходу

Місцеви
й

бюджет
Всьог

о

2021 р.

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному та 
залізничному транспорті

1. Здійснення
компенсаційн
их  виплат  за
пільговий
проїзд
окремих
категорій
громадян
автомобільни
м транспортом
на  автобусних
маршрутах
загального
користування
у приміському
сполученні.

 2021 рік Відділ  соціального
захисту
населенняЧупахівсь
кої селищної ради 

5,0 5,0 забезпечення
безоплатного
перевезення
окремих
категорій
громадян
автомобільни
м
транспортом
на
автобусних
маршрутах
загального
користування
у
приміському
сполученні

Всього  по  завданню
1

5,0 5,0

тис. грн.



Додаток  до Програми

Порядок

відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні в

Охтирському районі

Загальні положення

1.  Цей  порядок  визначає  механізм  проведення  компенсаційних  виплат
Чупахівською  селищною  радою   за  пільговий  проїздокремих  категорій
громадян,  відповідно  до  переліку  (додаток  1),на  автобусних  маршрутах
загального користування у приміському сполученні в Охтирському районі, за
рахунок  коштів  місцевого  бюджету  Чупахівської  селищної  ради  фізичним
особам - підприємцям та підприємствам, що здійснюють перевезення громадян
автомобільним  транспортом  (далі  –  Перевізник)  згідно  з  укладеними
договорами.

Пільгове  перевезення  окремих  категорій  громадян  здійснюється   за
наявності у них посвідчення встановленого зразка, яке дає право на пільговий
проїзд.

2.  Компенсація  за  пільгове  перевезення  окремих  категорій  громадян  на
автобусних  маршрутах  загального  користування  у  приміському  сполученні
здійснюється на підставі укладених з Перевізниками договорів:

- між Перевізником та Чупахівською селищною радою  на кожен маршрут
укладається Договір про державне замовлення на соціально значущі послуги
автомобільного транспорту (додаток 2); 

- між Перевізником та Чупахівською селищною радою  на кожен маршрут
укладається Договірпро відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг
по  перевезенню  пільгової  категорії  населення  району  в  якому  вказуються
конкретні дні та рейси коли здійснюється пільгове перевезення (додаток 3).

3. Порядок компенсації збитків від пільгового перевезення:

3.1. Перевізник щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяцем,
надає  до  Чупахівськоїсслищної  ради   Розрахунок  витрат  на  відшкодування
збитків,  пов’язаних  з  наданням  послуг  (додаток  2  доДоговорупро
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг по перевезенню пільгової
категорії  населення  району).  Перевізник  несе  юридичну  та  фінансову
відповідальність за достовірність розрахунків.



3.2.   Чупахівська селищна рада  отримує від Перевізника Розрахунок
витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг таскладає акт
звіряння розрахунків за надані пільговикам послуги за  формою «3-пільга».

3.3.  Виплата  компенсації  на  відшкодування  збитків  від  перевезення
окремих  категорій  громадян  здійснюється  шляхом  перерахування  коштів  з
рахунку відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради на
рахунок Перевізникау межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі.



Додаток 1до Порядку 
відшкодування вартості 
пільгового проїзду окремих 
категорій громадян на автобусних
маршрутах загального 
користування у приміському 
сполученні в Охтирському районі

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні

в Охтирському районі

№
п/п

Перелік категорій

1. - інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції

- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції

- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

2. Закон  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту»

- інваліди війни

- учасники бойових дій

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей»

- батьки загиблого військовослужбовця

-інвалід військової служби

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

- громадяни,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
віднесені до категорії 1

- учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  які
належать до категорії 2



Додаток  2до Порядку відшкодування 

                                             вартості пільгового проїзду окремих

                                                                          категорій громадян на автобусних 

                                              маршрутах загального користування       у
приміському сполученні в Охтирському районі

Д О Г О В І Р  

про державне замовлення на соціально значущі послуги

автомобільного транспорту

смт Чупахівка          «____»_________ 20___   р.

ЗАМОВНИК  відділ  соціального  захисту  населення  Чупахівської
селищної ради, в особі начальника______________________________________
з однієї сторони та____________________________________________________,
названий  в подальшому ПЕРЕВІЗНИК, з іншої сторони, які діють на підставі
Закону  України  «Про  автомобільний  транспорт»,  Правил  надання  послуг
пасажирським автомобільним транспортом, уклали цей  договір про наступне:

І. Предмет договору

1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується перевозити пільгові категорії пасажирів
на маршрутах приміського сполучення, як державне замовлення на соціальні
послуги автомобільного транспорту на умовах, передбачених даним договором,
а  ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодовувати його витрати на ці послуги за
рахунок  кошторисних призначень, виділених на ці цілі з місцевого бюджету
Чупахівської селищної ради.

ІІ. Зобов’язання сторін

2.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується:

2.1.1.  Забезпечувати  дотримання  законодавчих  та  інших  нормативно-
правових актів, які регулюють порядок перевезення пасажирів. 

2.1.2.  Забезпечити  перевезення  пільгових  категорій  пасажирів
автомобільним транспортом згідно додатку  до даного договору. 



2.1.3. Виконувати розклад руху автобусів з регулярністю не нижче ніж 100%
та вести облік виконаних рейсів. 

2.1.4. Здійснювати збір виручки відповідно до встановлених тарифів.

2.1.5.  Під  час  роботи  на  маршруті  забезпечувати  виконання  водіями
автобусів  розпоряджень  адміністрації  та  диспетчерів  автостанцій  щодо
дотримання безпеки руху, безпечного перевезення пасажирів.

2.1.6.  Нести  відповідальність  за  виконання  та  достовірність  фінансово-
господарських показників.

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:

2.2.1.  Погоджувати  маршрути  та  розклади  руху  автобусів  на  приміських
маршрутах. 

2.2.2. Здійснювати контроль за  рівнем культури обслуговування пасажирів.

2.2.3. Забезпечувати необхідні умови для стабільної роботи перевізника на
маршрутах.

2.2.4. В разі зміни маршрутної мережі ПЕРЕВІЗНИКА розмір відшкодування
вартості пільгового проїзду пільгових категорій пасажирів може коригуватися в
ту чи іншу сторону.

ІІІ. Відповідальність сторін

          3.1.  Сторони несуть  відповідальність  за  невиконання умов даного
договору згідно діючого законодавства України.

3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно
норм діючого законодавства України.

IV. Строк дії договору

4.1.  Договір  діє  з  «____»_________20____  року  по
«____»_________20____ року 

4.2. Дія договору припиняється:

- в разі закінчення терміну, на який його було вкладено;
- за погодженням сторін;
- за  ініціативою  ЗАМОВНИКА,  або  якщо  ПЕРЕВІЗНИК порушує   умови

договору, при цьому ЗАМОВНИК попереджає іншу сторону не менше як за
один  місяць до моменту розірвання договору;

- закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення
пасажирських перевезень;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
4.3.  У випадках  непередбачених  даним договором,  сторони  керуються

чинним законодавством.



4.4.  Даний  договір  складено  у  двох  примірниках,  які  мають  однакову
юридичну силу.

V. Юридичні адреси сторін

ЗАМОВНИК:

Відділ соціального захисту 
населення Чупахівської 
селищної ради

вул. Воздвиженська, 53, 

смт Чупахівка Охтирського 
району Сумської області

р/р 
______________________

в Охтирському УДКСУ 

Сумської області

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 
43541416__________    
____________

(підпис)                         (ПІБ)

ПЕРЕВІЗНИК:

___________    ___________

(підпис)                         (ПІБ)

М П                                                                                                   М П



Додаток  до договору

                                                                                                від                       №

Перелік маршрутів 

на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення 

Перевізник: Шапошников Віктор Михайлович

Назва маршруту
Час відправлення

Пільгові дні
АС Охтирка З кінцевого пункту

Охтирка-
Комарівка

5.45

12.40

7.00

14.00

Середа, п’ятниця, 
неділя

Примітка: перелік  перевезення  пільгових категорій  пасажирів  на  приміських
маршрутах:

- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції

- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції

- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

- громадяни,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
віднесені до категорії 1

- учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  які
належать до категорії 2

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть
виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць.

ЗАМОВНИК                    ______________               _________________            
                                                                      (підпис)                                            ПІБ

М П

 ПЕРЕВІЗНИК                  ______________               _________________            
(підпис)                                          ПІБ

         М П



                                                                                         Додаток 3

до Порядку відшкодування 
вартості пільгового проїзду 
окремих категорій громадян на 
автобусних маршрутах 
загального користування у 
приміському сполученні в 
Охтирському районі

Д О Г О В І Р  

про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг

по перевезенню пільгових категорій населення

Чупахівської селищної ради

смт Чупахівка                          «____»__________20___ р.

ПЕРЕВІЗНИК_____________________________________________________, що
діє  на  підставі  __________________________________________________,  з
однієї сторони та відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради, в особі начальника  _____________________________________________,
названий  в  подальшому  ПЛАТНИК,  з  другої  сторони,  разом  названі  у
подальшому СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне: 

І. Предмет договору

1.1.  ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується  надавати  послуги  по  перевезенню
пільгових  категорій  населення  Чупахівської  селищної  ради  (додаток  1)
відповідно  з  Договором  про  державне  замовлення  на  соціально  значущі
послуги автомобільного транспорту від «___» ______________20___ р. №_____,
укладеним  між  відділом  соціального  захисту  населення  Чупахівської
селищноїради та ПЕРЕВІЗНИКОМ,  а ПЛАТНИК зобов’язується компенсувати
витрати, пов’язані з перевезенням  цих категорій громадян.

ІІ. Обов’язки  сторін

2.1 ПЕРЕВІЗНИК  зобов’язується:

2.1.1  Щомісячно,  до  25  числа  наступного  за  звітним  місяця,  надавати
інформацію про обсяг  наданих послуг  та суми  до відшкодування у формі



Розрахунку  витрат  на  відшкодування  збитків,  пов’язаних  з  наданням  пільг
(додаток 2).

2.1.2. Нести відповідальність за достовірність фінансових показників.

2.2. ПЛАТНИК  зобов’язується:

2.2.1.  Сплачувати   ПЕРЕВІЗНИКУ  розрахункову  суму  компенсації  за
пільговий проїзд окремих категорій громадян  5000 грн. з місцевого  бюджету
Чупахівської селищної ради. 

ІІІ. Відповідальність сторін

3.1.  Сторони  несуть  відповідальність  за  невиконання  умов  даного
договору згідно діючого законодавства України.

3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно
норм діючого законодавства України.

IV. Строк дії договору

4.1 Дія договору поширюється на період з „____” ______________20___
р. по „____” _____________20___ р., а в частині проведення розрахунків – до
повного погашення.

V. Зміни умов договору та його розірвання

5.1. Зміни  умов договору або внесення доповнень  до нього можливі за
згодою сторін.

5.2. Дія договору припиняється:

- в разі закінчення терміну, на який його було укладено;
- за погодженням сторін;
-   за  ініціативою  ПЛАТНИКА,  або  якщо  ПЕРЕВІЗНИК  порушує   умови
договору,  при цьому  ПЛАТНИК  попереджає іншу сторону не менше як  за
один  місяць до моменту розірвання договору;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.



VІ. Заключні положення

6.1. У випадках,  не передбачених даним договором, сторони керуються
чинним законодавством.

6.2.   Даний договір складено у двох примірниках,  які  мають однакову
юридичну силу.

VІІ. Юридичні адреси сторін

ПЛАТНИК:

Відділ соціального захисту 
населення Чупахівської 
селищної ради

вул. Воздвиженська, 53, 

смтЧупахівка Охтирського 
району Сумської області

р/р 
______________________

в Охтирському УДКСУ 

Сумської області

МФО 820172

Код ЄДРПОУ 435414163 
__________    ____________

(підпис)                         (ПІБ)

ПЕРЕВІЗНИК:

________  _______________

   (підпис)                         
(ПІБ)

М П                                                                                   М П



Додаток 1

                                                                                                    до договору

від                     №

Перелік маршрутів 

на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення 

Перевізник: Шапошников Віктор Михайлович 

Назва маршруту
Час відправлення

Пільгові дні
АС Охтирка З кінцевого пункту

Охтирка-
Комарівка

5.45

12.40

7.00

14.00

Середа, п’ятниця, 
неділя

Примітка: перелік  перевезення  пільгових категорій  пасажирів  на  приміських
маршрутах:

- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції

- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції

- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

- громадяни,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,
віднесені до категорії 1

- учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  які



належать до категорії 2

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть
виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць.

  ПЛАТНИК                              ______________               _________________         
(підпис)                                                       ПІБ

М П

ПЕРЕВІЗНИК                         ______________               _________________           
                                                                                (підпис)                                           
ПІБ



Додаток 2

                                                                                                   до договору

                                                                                      від                 №

______________ ______________________________________________

(назва підприємства, організації-постачальнка послуг)

                                                                                    Код 
ЄДРПОУ______________________

РОЗРАХУНОК
витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг

за ________________місяць 20 ___ р.

№ 

з/п
Категорія пільговика Маршрут

Загальна кількість осіб,
що отримують пільги

Нараховано
грн.

1. 2. 3. 4. 5.

Х Разом Х

Керівник 
підприємства

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

М.П.

Головний бухгалтер (підпис, прізвище, ім′я, по 
батькові)



ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021                                                                                     смт Чупахівка

Про    затвердження     середньої     ціни   ритуальних    послуг    на
поховання померлих (загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та
особливі    трудові   заслуги  перед  Батьківщиною,  учасників  бойових
постраждалих  учасників  Революції  Гідності  і  осіб  з  інвалідністю  
внаслідок війни 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про
затвердження  Порядку  проведення  безоплатного  поховання  померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною,  учасників  бойових  дій,  постраждалих  учасників  Революції
Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» із змінами, внесеними згідно з
Постановою  Міністрів України N 991 від 04.12.2019, заслухавши інформацію
начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
Світлани Журавель Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  середню ціну  ритуальних послуг на поховання померлих
(загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та  особливі   трудові
заслуги  перед  Батьківщиною,  учасників  бойових  постраждалих
учасників  Революції  Гідності  і  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  війни
(додається). 

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

Селищний голова             Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 



до  рішення  шостої  сесії  восьмого
скликання 
Чупахівської селищної ради
 26 лютого 2021 року                             

Середня вартість ритуальних послуг
по Чупахівській селищній раді з 01.01.2021

№
з/
п

Перелік ритуальних послуг Середня вартість, грн.

1. Доставка  предметів  похоронної
належності

250,00 гривень  
(10,00 гривень за 1 кілометр 
Х 25 кілометрів)

2. Надання транспортних послуг (один авто
катафалк  та  один  автобус
супроводження)

Катафалк - 750,00 гривень
Автобус супроводження – 
550,00 гривень

3. Копання могили та перенесення труни з
тілом померлого до будинку (квартири),
до моргу, з будинку (квартири), моргу, до
місця поховання

1300,00  гривень

4. Організація  поховання  та  проведення
ритуалу

600,00 гривень

5. Надання труни 800,00 гривень
6. Надання  вінка  похоронного  з  траурною

стрічкою (з написом чи без нього)
250,00 гривень

ВСЬОГО: 4500 гривень 00 копійок

Начальник                                                                  Світлана ЖУРАВЕЛЬ



                                                                                             
                                                                                                           ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.02.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про надання матеріальної допомоги
у вигляді додаткових пільг
окремим категорія громадян
на території Чупахівської
селищної ради в 2021 році

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  відповідно  до  Законів  України  «Про  статус  і  соціальний  захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус
ветеранів  війни,  гарантій  їх  соціального захисту»,  «Про жертви нацистських
переслідувань»,  «Про  статус  ветеранів  військової  служби  і  ветеранів
внутрішніх справ та їх соціальний захист» з урахуванням положень постанови
Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про затвердження порядку
надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного
сукупного доходу сім'ї», Указу Президента України від 10.11.2006 №945 «Про
вшанування учасників  ліквідації  наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС»,  з
метою підтримки матеріального становища вищезгаданих категорій громадян,
заслухавши  інформацію  начальника  Відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради Світлани ЖУРАВЕЛЬ, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати за
користування  житлово  -  комунальними  послугами  або  твердим  паливом  у
межах  норми  споживання  сім’ям  військовослужбовців,  які  загинули  під  час
виконання обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної
операції.

2. Надати матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати на
житлово-комунальні послуги, пільг на придбання твердого палива готівкою та
доступу до мережі Інтернет найбільш соціально вразливим категоріям осіб з
інвалідністю,  які  проживають  на  території  громади  та  які  не  мають  інших
пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших
джерел, а саме : особи з інвалідністю 1 групи по зору.



3.  Для забезпечення твердим паливом (дровами) пільгової  категорії  осіб,  які
виконують  (виконували)  службові  обов’язки  у  зоні  проведення
антитерористичної операції, а під час виконання ними зазначених обов’язків –
їх сім’ї та членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок
травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання,одержаних під час участі в
антитерористичній операції, згідно з обласною програмою компенсації витрат
постачальнику за поставку дров, виділити додаткові  кошти (дофінансування)
для  забезпечення  дровами  учасників  АТО  згідно  нормативів  з  урахуванням
вартості дров та їх доставки за рахунок субвенції з обласного бюджету.

4.Надати одноразову матеріальну допомогу :

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС до Дня
ліквідації аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн;

- сім'ям, які втратили членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації
аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн;

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС до
Дня укриття саркофагом ЧАЕС ( 14 грудня ) в розмірі 200 грн.

5.Виплачувати  щомісячну  стипендію  інвалідам  та  учасникам  бойових  дій
Другої  світової  війни,  яким  виповнилось  90  і  більше  років,  в  розмірі  200
гривень.

6.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

Восьме скликання
                                                               Шоста сесія

 РІШЕННЯ
26.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про внесення змін до програми
розвитку  «Освіта Чупахівської
селищної ради Охтирського району
Сумської області в 2019- 2022 роки»

  Керуючись  частиною  1  п.22  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Указом  Президента  України  «Про  Національну
стратегію розвитку в Україні на період до 2021 року», в зв’язку із розширенням
мережі  закладів  освіти,  розглянувши  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  щодо  внесення  змін  до  Програми  розвитку  «Освіта  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  в  2019-2022  роки»,
селищна рада вирішила:  

1. Внести зміни до  Програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роки» та затвердити її в
новій редакції (додаток 1).

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

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                            ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Восьме  скликання

Шоста   сесія

 РІШЕННЯ

26.02.2021                                                                                       смт   Чупахівка
 

Про затвердження  Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей 
Чупахівської селищної ради в 2021 році

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  відповідно  до  Закону  України  «Про  оздоровлення  та  відпочинок
дітей»,  з  метою  створення  правових,  соціальних,  економічних  умов  для
належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей,
селищна  рада вирішила:

1.  Затвердити  Програму  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Чупахівської
селищної ради в 2021 році  (додається).
2.Рекомендувати керівникам закладів освіти:

2.1.Розробити  та  затвердити  відповідні  заходи  щодо  організації
оздоровлення та відпочинку дітей на 2021рік.

2.2. Залучати до реалізації заходів даної Програми  підприємства різних
форм  власності,  що  розташовані  на  підвідомчій  території,  громадські,
благодійні  організації,  шляхом  включення  відповідних питань  до  соціально-
економічних угод.
3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради.

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

Восьме скликання
Шоста сесія

 РІШЕННЯ

26.02. 2021                                                                                   смт Чупахівка

Про  затвердження  Програми
«Розвиток  фізичної  культури  і
спорту  на  території  Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 рр.»

              На виконання ст.26, 32, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,   Закону  України  «Про  фізичну  культуру  і  спорт»,   з  метою
покращення  організаційного,  нормативно-правового,  кадрового,  матеріально-
технічного,  фінансового,  науково-методичного,  медичного,
інформаційного  забезпечення  сфери  фізичної  культури  і  спорту,  широких
верст  населення  об’єднаної  територіальної  громади,  пропаганди  здорового
способі життя в молодіжному середовищі, селищна рада вирішила:

1.  Затвердити  Програму  «Розвиток  фізичної  культури  і  спорту на  території
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», що додається.  

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

Селищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
Шоста сесія
 РІШЕННЯ

26.02. 2021                                                                                   смт Чупахівка

Про  призупинення  діяльності
Довжицької  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 року
№532,  з  метою  підвищення  якості  освіти,  економічної  ефективності
функціонування  закладів  загальної  середньої  освіти,  враховуючи  відсутність
учнівського контингенту на території Довжицького старостату , селищна рада
вирішила:

1. Призупинити діяльність Довжицької філії Чупахівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області з 30.06. 2021 року.  

2. Директору  опорного  закладу  Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  Чупахівської селищної ради :

2.1  здійснити  відповідні  дії  щодо  призупинення  діяльності  філії  згідно  з
вимогами чинного законодавства

2.2 повідомити працівників філії про зміну істотних умов праці та можливе
скорочення 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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
                                            Шоста  сесія                                           ПРОЕКТ

 РІШЕННЯ

26.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про затвердження передавальних актів 
відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

      Керуючись ст. 88,107 Цивільного кодексу , Законом України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законом України  «Про повну  загальну  середню
освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти,  молоді та спорту
Чупахівської селищної ради та розглянувши передавальні акти,  селищна рада
вирішила:

1. Затвердити  передавальний  акт  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району   Сумської  області  (код
ЄДРПОУ  41871313,  юридична  адреса:  вул.Воздвиженська,53,  смт  Чупахівка
Охтирського  району   Сумської  області,  42722)   Олешнянському  навчально-
виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ЗДО імені Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради   (код
ЄДРПОУ  23636396,  юридична  адреса:  провулок  Шкільний,  1,  село  Олешня
Охтирського району, Сумської області, 42726) ,  (додається).

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

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
                                                    Шоста  сесія                                                              
                                                        РІШЕННЯ            

26.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про затвердження передавальних актів 
відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області

      Керуючись ст. 88,107 Цивільного кодексу , Законом України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законом України  «Про повну  загальну  середню
освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти,  молоді та спорту
Чупахівської селищної ради та розглянувши передавальні акти,  селищна рада
вирішила:

1. Затвердити  передавальний  акт  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області (код
ЄДРПОУ  41871313,  юридична  адреса:  вул.  Воздвиженська,53,  смт
Чупахівка  Охтирського району  Сумської області, 42722)  Чупахівській
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району   Сумської  області  (код  ЄДРПОУ  22983500,
юридична  адреса:  провулок  Шкільний,  2,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, 42722), додається;

2. 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

Восьме скликання
Шесте  сесія

 РІШЕННЯ
26.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про передачу майна з балансу 
відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради на
баланс КП «Добробут»

Керуючись ст.  78,136 Господарського кодексу України, ст.  26,60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила:

1.Передати  безоплатно  майно  комунальної  власності  з  балансу   відділу
освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  на  баланс
КП «Добробут» :

- легковий  автомобіль,  марка  (модель)  ЗАЗ  110307,  тип  легковий
КОМБІ-В, реєстраційний номер 01811СВ, вартістю 18 865,00 грн

- генератор, вартістю 1 927,00 грн, 1 шт.
- акумулятор, вартістю 520,00 грн, 2 шт. (на суму 1040,00 грн)

2.  Головному  бухгалтеру  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної  ради забезпечити  оформлення відповідних документів  та  внести
відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.

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

Восьме скликання
                                                       Шоста   сесія

 РІШЕННЯ
26.02.2021                                                                                    смт   Чупахівка

Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  з  метою  забезпечення  стабільної   діяльності Олешнянського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району Сумської  області,  селищна
рада вирішила:

3. Передати із відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради у
власність  Олешнянському   навчально-виховному  комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області   спеціалізований  автобус   для
перевезення  дітей –  D,  марки (моделі)  I-VAN A07A1-10,  двигун №697,
шасі (кузов, рама) № 381225C51700186  №Y6DA07A10B0001786.

4. Директору  Олешнянського   навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  забезпечити  перереєстрацію
транспортного засобу у встановлений законодавством термін. 

5. 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

Восьме скликання
                                                       Шоста   сесія

 РІШЕННЯ
26.02.2021                                                                                    смт   Чупахівка

Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  з  метою  забезпечення  стабільної   діяльності Олешнянського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад
дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району Сумської  області,  селищна
рада вирішила:

1.Передати із відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради у
власність Олешнянському  навчально-виховному комплексу: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області   спеціалізований автобус  для перевезення дітей – D, марки (моделі)
БАЗ  А079.13ш,  двигун  №BXY103486,  шасі  (кузов,  рама)
№Y7FAS7913C0010296.

2.Директору  Олешнянського   навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад  дошкільної  освіти  імені  Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  забезпечити  перереєстрацію
транспортного засобу у встановлений законодавством термін. 

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
Восьме скликання

Шоста  сесія

 РІШЕННЯ
26.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка

Про  передачу  майна  з  балансу  Чупахівської  селищної  ради  на  баланс
Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу
Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області

Керуючись ст.  78,136 Господарського кодексу України, ст.  26,60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила:

1.Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу   Чупахівської
селищної  ради  на  баланс  Олешнянського  навчально-виховного
комплексу:загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  заклад  дошкільної  освіти
імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області:

-принтер LBR-1120 вартістю 753,00 грн., 1 шт.
-батарея до комп’ютера АРС-350 вартістю 418,00 грн., 1 шт.
-комп’ютер (системний блок) вартістю 2592,00 грн., 1 шт.
-монітор LGuE вартістю 902,00 грн.,1 шт.
-калькулятор вартістю 100,00 грн., 1 шт.
-сканер Canon вартістю 2285,00 грн., 1 шт.
-стіл письмовий вартістю 2230,00 грн., 1 шт.
- стілець офісний м’який вартістю 145,00 грн., 2 шт.

Загальна вартість майна  11 820,00 грн.
2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради та головному бухгалтеру
Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана
Долгого забезпечити оформлення відповідних документів та внести відповідні
зміни до реєстру бухгалтерського обліку.

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 області
Восьме  скликання

Шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення                                                                       
двадцять п’ятої сесії                                                                                               
сьомого скликання від 25.03.2020 р.                                                                         
«Про створення                                                                                                            
КЗ «Будинок культури 
Чупахівської селищної ради»

     Згідно з частиною 1 пункту 30 статті 25 та статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з частиною 1 пункту 11 статті 15 Закону
України  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  -
підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації постійних
комісій  селищної  ради  з  питань  планування  фінансів,  бюджету,  соціально
економічного розвитку, заслухавши інформацію начальника відділу культури
та  туризму  Чупахівської  селищної  ради  Віру  Калач,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення двадцять п’ятої сесії сьомого скликання від 
25.03.2020  «Про створення Комунального закладу «Будинок культури 
Чупахівської селищної ради» .

2. Затвердити Статут Комунального закладу «Будинок культури Чупахівської
селищної ради» в  новій редакції (додаток 1)

3. Приєднати до Комунального закладу «Будинок культури Чупахівської 
селищної ради» в якості структурних підрозділів без права юридичної 
особи - заклади культури, що знаходяться поза його місцезнаходженням: 
Олешнянський БК, Довжицький БК, Лантратівський БК, Оленинський СК, 
Гріченківський СК, Новопостроєнський СК

4. Затвердити структуру Комунального закладу «Будинок культури 
Чупахівської селищної ради»  в новій редакції (додаток 2)

5.   Чупахівській селищній раді:

5. 5.1. Забезпечити призначення керівника Комунального закладу «Будинок 
культури Чупахівської селищної ради» відповідно до чинного 
законодавства України;



        5.2. Вжити заходів щодо виділення коштів на фінансування утвореної
комунальної установи.

6.  Керівнику  установи,  з  моменту  призначення  на  посаду,  підписати  та
надати відповідні документи для проведення державної реєстрації  Статуту
та  здійснити  інші  організаційні  заходи,  спрямовані  на  забезпечення
діяльності установи

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

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1  

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

начальник відділу культури                             рішенням шостої сесії                 
та туризму Чупахівської                                   восьмого скликання                    
селищної ради                                                      Чупахівської селищної ради 
від 26.02.2021 р.                                                    від 26.02.2021 р.      
_________Віра КАЛАЧ                                       селищний голова                       

                                                                             ________ Олександр КУЖЕЛЬ    

              

           СТАТУТ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
« БУДИНОК КУЛЬТУРИ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

  

смт Чупахівка

2021 р.



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

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

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

1.4.  Юридична  адреса  КОМУНАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ  «БУДИНОК
КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» :

  42722                                                                      

Сумська область                     
Охтирський район
смт Чупахівка
вул. Воздвиженська, 53

Повна назва закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ». 

Скорочена назва – КЗ БК ЧСР

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

1.6.  КЗ  БК ЧСР підпорядкований,  підзвітний відділу культури та  туризму
Чупахівської  селищної  ради, функціонує  на  основі  єдиного



адміністративного  і  методичного  керівництва,  штатного  розпису,  очолює
директор.

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

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

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

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

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

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

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.  КЗ  БК  ЧСР створений  з  метою  надання  послуг  у  сфері  культури,
відродження  і  розвитку  культури  української  нації,  забезпечення  свободи
творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та
самодіяльної художньої творчості жителів громади, організації дозвілля. 

2.2. Основними завданнями  є: 

2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва; 

2.2.2. Створення умов для задоволення культурних потреб населення; 

2.2.3. Сприяння процесам відродження і розвитку національної культури;



2.2.4.  Розвиток аматорського мистецтва,  самодіяльної народної творчості  в
усій  різноманітності  її  видів  та  жанрів,  розкриття  творчих  здібностей  та
обдарувань людей; 

2.2.5. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб
населення;   надання  інформаційних послуг   іншим закладам  в  організації
змістовного відпочинку; 

2.2.6.  Організація  та  проведення  святкових  та  розважальних  заходів,
культурного дозвілля громадян.

2.3. КЗ БК ЧСР здійснює:

2.3.1.  Підготовку  і  проведення  свят,  вистав,  концертів,  літературно-
художніх, розважально - танцювальних програм, дискотек, дитячих ранків та
інших  розважальних  програм,  виставок  майстрів  декоративно-ужиткового
мистецтва; 

2.3.2. Проведення видовищних заходів, у тому числі за участю професійних
творчих колективів та окремих виконавців;

2.3.3.  Організацію  діяльності  творчих  колективів,  гуртків,  любительських
об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

2.3.4. 3аписи звукових фонограм; 

2.3.5. Організацію різноманітних культурних заходів і програм за заявками
органу  місцевого  самоврядування,  організацій,  підприємств  та  окремих
громадян;

2.3.6. Надає допомогу аматорським колективам та іншим клубним закладам; 

2.3.7. Здійснює іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не
заборонена чинним законодавством.  

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

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

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



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

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

3.5. Джерелами формування майна є:                                                                      

3.5.1. Бюджетні кошти;                                                                                             

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

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

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

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

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

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

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

4.1. Повноваження Засновника визначаються чинним законодавством Украї-
ни. До виключної компетенції Засновника належать прийняття рішень про:

4.1.1. Затвердження штатного розпису та кошторису КЗ БК ЧСР;

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

4.1.3. Затвердження посадової інструкцій керівника;

4.1.4. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.1.5. Фінансування КЗ БК ЧСР;



4.1.6.  Здійснення  поточного  контролю  за  фінансово-господарською
діяльністю;

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

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

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

4.2.1. Погодження організаційної структури КЗ БК ЧСР;

4.2.2. Погодження штатного розпису кошторису КЗ БК ЧСР;

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

4.2.4. Здійснення трудових відносин;

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

4.2.6. Затвердження річних планів роботи та річних звітів;

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

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

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

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

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

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



4.3.4.  Діє  без  доручення  від  імені  КЗ  БК  ЧСР,  представляє  його  в  усіх
установах та організаціях; 

4.3.5. Розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства та цього
Статуту;                                                                                                                

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

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

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

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

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

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

4.3.12. Забезпечує виконання розпорядчих документів;

4.3.13. Створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

4.3.14. У межах своїх повноважень надає доручення, визначає функціональні
обов’язки працівників;                                                                   

4.3.15.  Застосовує  заходи  морального  та  матеріального  заохочення  до
працівників в межах фонду оплати праці,  згідно з чинним законодавством
України вживає до працівників заходи дисциплінарного стягнення;                  

4.3.16.  Забезпечує  охорону  праці,  дотримання  санітарно-гігієнічних  та
протипожежних норм, техніки безпеки, дотримання законності та порядку у
межах своїх повноважень.  

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ

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

5.1.1. При реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) 
його права переходять до правонаступника за рішенням сесії селищної ради;  
5.1.2. КЗ БК ЧСР може бути ліквідований лише за рішенням сесії селищної 
ради та за погодженням з обласним управлінням  культури.



6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

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

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



                     Додаток 2

                         

 

СТРУКТУРА 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

№ 

з/п
Назва закладу, структурного пiдроздiлу та посад    

Кiлькiсть 

штатних посад

1 КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

11

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

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
2 ДОВЖИЦЬКИЙ БК 3
2.1 Завідувач БК 1
2.2 Керівник художній 1
2.3 Прибиральник службових приміщень 1

3 ЛАНТРАТІВСЬКИЙ БК 2
3.1 Завідувач БК 1
3.2 Прибиральник службових приміщень 1

4 ОЛЕШНЯНСЬКИЙ БК 4
4.1 Завідувач БК 1
4.2 Керівник художній 1
4.3 Прибиральник службових приміщень 1
4.4 Опалювач 1

5 ОЛЕНИНСЬКИЙ СК 2



5.1 Завідувач СК 1
5.2 Прибиральник службових приміщень 1

6 ГРІНЧЕНКІВСЬКИЙ СК 1
6.1 Завідувач СК 1

7 НОВОПОСТРОЄНСЬКИЙ СК 1
7.1 Завідувач СК 1

УСЬОГО: 24



ПРОЕКТ                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шоста  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про показники для віднесення                                                                                 
до груп за оплатою праці                                                                                          
керівних працівників клубних закладів

        Згідно з пунктом 3 додатку 9 до наказу Міністерства культури і туризму
України  від  18.10.2005  №745  «Про  впорядкування  умов  оплати  праці
працівників  культури  на  основі  Єдиної  тарифної  сітки»,  зареєстрованого  у
Міністерстві  юстиції  України  27.10.2005  за  №  1285/11565  (зі  змінами),
керуючись  постановами  Кабінету  Міністрів  України  від  11.03.2020  та
16.03.2020,  ураховуючи  зміни  умов  діяльності  клубних  закладів,  зменшення
кількості  жителів  у  населених  пунктах,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити основні показники для віднесення до груп за оплатою праці 
керівних працівників клубних закладів Чупахівської селищної ради (згідно 
додатку)
2.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з 
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій.

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК

Основні показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних
працівників клубних закладів

Група
за оплатою

праці

Кількість
населення,

 осіб

Кількість
дозвіллєвих

об’єктів

Кількість
клубних

формувань
І понад 3000 15 15
ІІ 2500-3000 10 10
ІІІ 1000-2500 8 6
ІV 500-1000 5 3



ПРОЕКТ

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

                                                 Восьме скликання
                                                      Шоста  сесія
                                                        РІШЕННЯ

    26.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

 Про затвердження акту безоплатної
 передачі дров з балансу  Чупахівської
 селищної ради на баланс Олешнянського
 навчально – виховного комплексу:
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
 закладу дошкільної освіти  

Керуючись  підпунктом  6  пункту  «а»  статті  28  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника відділу
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  Світлани  Хижняк  про
затвердження акту безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської селищної
ради , селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
 

1.Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської                      
селищної ради на баланс Олешнянського  навчально – виховного комплексу:
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти  
 в кількості 40,4 м 3.(Додається)

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

       Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ 


	- №89 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік», що додається;
	До складу громади входить 23 населених пункт. Чупахівська територіальна громада межує з містами Охтиркою та Лебедином, має вдале географічне розташування: через територію селищної ради проходить дорога державного значення Рижівка – Білопілля - Жовтневе – Лебедин – Лантратівка та дорога обласного значення Чупахівка – Грінченкове – Соборне – Олешня – Сосонка.
	Програма «Соціальний автобус» спрямована на вирішення актуальної проблеми розвитку мережі громадського транспорту в сільській місцевості. Кінцевими бенефіціарами від реалізації Програми стануть різні категорії населення: особи працездатного віку та молодь, які зможуть їздити на роботу та пересуватися в межах громади задля власних потреб, особи пенсійного віку, ветерани та інваліди, які матимуть змогу добратися до селищної ради та медичних закладів громади у разі необхідності. Крім того, враховуючи наближеність розташування територіальної громади до районного центру - міста Охтирки, мешканці громади та працівники селищної ради матимуть можливість транспортного сполучення і з межами міста та по території громади.
	Також залишається відкритим питання пільгового проїзду окремих категорій громадян, фінансування якого потребує коштів з бюджету Чупахівської селищної територіальної громади. Тому на даний час є очевидною необхідність розвитку саме соціального громадського транспорту, шляхом затвердження місцевого маршруту в межах громади та надання фінансової підтримки на оплату послуг з перевезення мешканців громади.
	Основними характеристиками Програми є комплексність, кількісна визначеність цілей, збалансованість ресурсів, необхідних для її реалізації.
	- поліпшення транспортної доступності громадян до центру громади;
	- забезпечення доступності вартості послуг з перевезення пасажирів автотранспортом та забезпечення безкоштовного проїзду пільгової категорії населення, а саме:
	Реалізація даної Програми дозволить:
	1) створити у сільській місцевості належні умови транспортного сполучення між населеними пунктами;
	2) забезпечити доступність вартості послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний проїзд пільгової категорії населення;
	3) забезпечити рівний доступ жителів громади до соціальних стандартів, які є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та інших необхідних потреб шляхом вивчення стану задоволення потреб населення громади в перевезеннях;
	4) забезпечити 100 % виконання власних повноважень в частині автобусного сполучення між населеними пунктами громади;
	Успішне впровадження Програми зменшить негативні процеси у соціальній сфері громади, допоможе досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.
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