
                                                                                                                    

 

                                      ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                    Восьме скликання 

                                                           П’ята  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

    28.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

                             Про затвердження селищної Програми «Розвиток лісового господарства 

     Чупахівської селищної ради» на 2021-2023 роки 

 

          З метою забезпечення виконання на території Чупахівської селищної 

територіальної громади заходів, спрямованих на системне вирішення проблем 

охорони навколишнього природного середовища та зменшення антропогенного 

навантаження, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України від 7 лютого 2004 року 

№ 171/2004 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства», 

розглянувши рішення  виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 

24.12.2020 № 76, заслухавши інформацію заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів Людмили Воробйової  про затвердження 

Програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради  на 

2021-2023 роки», селищна рада В И Р І Ш И ЛА:   

1. Затвердити  селищну Програму «Розвиток лісового господарства 

Чупахівської селищної ради» на 2021-2023 роки (далі Програма) 

(додається). 

2. Виконавцям Програми забезпечити своєчасне і якісне виконання заходів,  

передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної  ради з питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської 

діяльності, охорони навколишнього середовища. 

 

   Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до селищної Програми 

 «Розвиток лісового господарства  

Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» 

ПАСПОРТ 

селищної Програми «Розвиток лісового  

господарства Чупахівської селищної ради 

                                                              на 2021-2023 роки» 

1. Назва: Селищна програма «Розвиток лісового господарства Чупахівської 

селищної ради» на   2021-2023 роки.  

2.   Підстава для розроблення: Стаття 26, 60 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України від 10 липня 2018 року  № 2498-

VIII, що вступив у дію 1 січня 2019 року : «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності 

на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні». 

3.  Замовник Програми: виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

4.  Координатор: КП «Добробут». 

5.  Мета: реалізація державної політики у сфері лісового господарства з 

метою забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, підвищення 

екологічного і економічного потенціалів лісів, ефективного контролю за їх 

охороною, захистом і використанням. 

6.  Початок: 2021 рік, закінчення: 2023 рік. 

7.  Етапи виконання: програма виконується в один етап. 

8.  Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки селищного 

бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України: 

- на 2021 рік - 48 000 грн; 

- на 2022 рік – 56 600 грн ;  

- на 2023 – 57 100 грн. 

   9. У результаті виконання завдань Програми площа лісів на території 

Чупахівської селищної ради повинна збільшитися за рахунок 

окультурення самосівів, позитивно зміниться зовнішнє середовище, 

зменшиться загроза деградації земель, знизиться рівень концентрації 

парникових газів у атмосфері. На землях, що будуть знаходитись під 

меліоративним впливом створених захисних лісонасаджень та доведених 

до ладу посадок підвищиться врожайність сільгоспкультур, зросте 

повноводність річок за рахунок впорядкування водорегулюючих лісових 

смуг. Поліпшиться середовище перебування диких тварин. У результаті 

проведення протипожежних заходів лісові пожежі будуть вчасно 

локалізуватись, а на територіях невгідь зростатиме ліс. Збережуться 

існуючі та будуть відтворені нові природні зони відпочинку. 

 10.  Контроль за виконанням програми : постійна комісія з питань                                  

прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 

навколишнього середовища 



 

                     

   Селищна Програма 

«Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради» 

 на 2021-2023 роки. 

 

І. Загальні положення 

 

Унікальні природні екосистеми в агроландшафтах України (наявні та 

відновлені польові лісосмуги, захисні лісонасадження, байрачні ліси і 

чагарники, нерозорані сіножаті й пасовища, фауна, флора, мікробіота та 

інші кліматичні й енергетичні чинники) — важлива складова й 

невід’ємний природний комплекс пан’європейської екомережі, в просторі 

якої найбільш родючі ґрунти (поля), що становлять золотий земельний 

фонд української нації й конституційно задекларовані природними 

об’єктами права власності українського народу — основне національне 

багатство. 

Лісові насадження, які знаходяться на території Чупахівської 

селищної ради, не мають промислового значення, а виконують, в 

основному, екологічні, захисні та рекреаційні функції. Корисні 

властивості лісів надзвичайні, оскільки вони здатні зменшувати негативні 

наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати 

забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, 

сприяти регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його 

естетичному вихованню. Вчені підрахували: 1 га лісу збагачує атмосферу 

3 тоннами кисню та відфільтровує за рік із повітря до 70 тонн пилу, а 

лісовий пояс значно зменшує шум. 

Основні лісоутворюючі породи на території Чупахівської селищної 

територіальної громади: сосна звичайна, акація біла, дуб, ясен, клен 

американський, тополі, осокори. 

 У 2021 році  планується окультурити плантацію лісових ялинок 

площею 0,6 га, а у 2022-2023 роках - облаштування розсадника для 

вирощується різних видів листяних, хвойних порід та чагарників. 

З метою запобігання лісовим пожежам з початку року в лісах 

планується облаштувати  мінералізовані смуги та проводити догляд за 

ними, встановити шлагбауми та перекриття, шляхом перекопування, на 

непланованих дорогах.  

На цей час екологічна ситуація залишається складною, щороку 

навантаження на навколишнє природне середовище зростає, а його 

забруднення продовжує загрожувати здоров’ю населення, екологічній 

безпеці та економічній стабільності громади. 

Низький рівень інформування населення щодо існуючої загрози, а 

внаслідок цього - й свідомості суспільства, призвели до значної деградації 

навколишнього природного середовища: забруднення повітря, 

поверхневих та підземних вод, земель, що призводить до загибелі цілих 

лісових масивів; недбале, бездушне, а часом варварське, ставлення людей 



 

до природи призводить до винищення цілих лісових масивів шляхом 

самовільних порубок, пожеж, розмноження шкідників та хвороб лісу. 

За останні роки все важче й важче стало виростити ліс, а ще важче - 

зберегти існуючий, адже різко змінилися кліматичні умови. Засушливі 

весна, літо та осінь сприяють підвищенню класу пожежної безпеки, а для 

ліквідації лісових пожеж необхідна техніка високої прохідності (пожежні 

автомобілі), трактори підвищеної потужності, засоби радіозв’язку.  

Актуальність розроблення Програми пов’язана з визнаною 

необхідністю збереження і відтворення лісів, підвищення їх 

продуктивності і раціонального використання, носить невідкладний 

характер і має велике соціальне значення. 

ІІ. Склад проблеми та обґрунтування необхідності 

її розв’язання програмним методом 

 

Селищна програма визначає основні напрями лісогосподарської 

діяльності на території Чупахівської селищної ради і  розроблена 

відповідно до ст.26, 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закон України від 10 липня 2018 року  № 2498-VIII, що 

вступив у дію 1 січня 2019 року : «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 

земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», з метою забезпечення стабільного 

розвитку лісового господарства, удосконалення системи управління в 

сфері охорони, захисту, використання і відтворення лісів, сприяння 

розвитку підприємницької діяльності в лісовому господарстві, створенню 

необхідних умов для утримання, збереження та раціонального 

використання земельних ділянок під полезахисними лісовими смугами, 

які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення. 

ІІІ. Мета програми 

 

Основним завданням Програми є реалізація державної політики у 

сфері лісового господарства з метою забезпечення розширеного 

відтворення лісових ресурсів, підвищення екологічного і економічного 

потенціалів лісів, ефективного контролю за їх охороною, захистом, 

відновленням і використанням; створення захисних лісонасаджень та 

доведеня до ладу наявних посадок, впорядкування водорегулюючих 

лісових смуг, а також закладення нових насаджень задля зниження 

негативного впливу кліматичних явищ на сільгоспугіддя, повноводність 

річки та відновлення біорізноманіття, поліпшення середовища 

перебування диких тварин; контрольоване зростання лісу з самосіву на 

територіях невгідь; збереження існуючих та  відтворення нові природніх 

зон відпочинку; облік і забезпечення повноцінної охорони, захист та 

догляд  шляхом систематичного спостереження за станом насаджень, 

виявлення осередків шкідників і хвороб, їх профілактики, локалізації і 



 

ліквідації; охорона від незаконних вирубувань, гарантування пожежної 

безпеки та її ліквідації.  

                Актуальність і необхідність розробки Програми викликана:  

дуже важливим значенням лісових насаджень для Чупахівської селищної 

територіальної громади  через порушення екологічно допустимого 

співвідношення площ ріллі, природних угідь, лісових і водних ресурсів, 

що негативно впливає на стійкість агроландшафту, оскільки вони 

виконують екологічні функції (водоохоронні, захисні, рекреаційні). В 

нашій громаді 5 сіл, які знелюдніли, і ліс одразу ж проковтує спорожніле 

людське житло – це стихійне лихо. Лісосмуги, яким понад 60 років, у 

аварійному стані і  становлять загрозу транспортним засобам, що 

рухаються уздовж них, а ще відбувається заліснення значної території 

колишніх пасовищ. Сьогодні, створюючи «нові ліси», збільшуючи 

впорядковану лісистість, ми стаємо на засторозі цим негативним 

процесам. Такі ліси відповідно будуть обліковувалися, а це дасть змогу 

забезпечити повноцінну охорону, захист та догляд за ними шляхом 

систематичного спостереження за станом насаджень, виявлення осередків 

шкідників і хвороб, їх профілактики, локалізації і ліквідації, охорони від 

незаконних вирубувань, гарантування пожежної безпеки та ліквідації 

пожеж.  

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

4.1. Лісовідновлення і захисне лісорозведення 

 Природнє лісовідновлення буде впорядковуватися на тих ділянках, 

де вже  є самосів і підріст деревних рослин, де природні умови 

дозволяють це робити. Такі насадження більш стійкі і довговічні.  

Заходи з лісорозведення  будуть проводитися на територіях з 

урахуванням інтересів і потреб інших галузей та думки громади – це  

створення полезахисних смуг, захисних лісових насаджень на неугіддях і 

в басейнах річок спрямовані на охорону навколишнього природного 

середовища,  подолання таких дестабілізуючих факторів, як ерозія ґрунтів 

та виснаження річок. 

4.2. Охорона лісів від пожеж та захист від шкідників та хвороб 

Програмою передбачається проведення комплексу профілактичних 

та запобіжних протипожежних заходів, таких, як створення 

протипожежних бар’єрів,  встановлення шлагбаумів та попереджувальних 

аншлагів. Пріоритетним напрямом у проведенні лісозахисних робіт є 

впровадження екологічно безпечних засобів і методів боротьби з 

шкідниками і хворобами лісових насаджень. 

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи 

Рубки є одним з важливих лісогосподарських заходів, спрямованих 

на вирощування господарсько-цінних насаджень і передбачають 

періодичну вирубку в лісових насадженнях частини дерев з метою 

поліпшення росту та розвитку тих, що залишаються на корені, а також 



 

вирубку сухостійних та пошкоджених дерев для запобігання, подолання 

або попередження  аварій, наслідків стихій.  

4.4. Організація ведення лісового господарства 

Правильне ведення лісового  господарства, відтворення та 

відновлення лісів, охорона та захист лісових масивів можливі лише за 

умови високої професійності кадрів.  

V. Строки та етапи виконання Програми 

 

Програма виконується за один етап, початок виконання Програми - 

2021 рік, закінчення - 2023 рік. 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Виконання завдань Програми буде здійснено за умови належного 

фінансування робіт за рахунок коштів селищного бюджету Чупахівської 

селищної ради, а також при спрямуванні коштів, що надходять від власної 

діяльності  та інших джерел незаборонених законодавством України. 

Для виконання Програми в цілому необхідні кошти з селищного бюджету 

Чупахівської селищної ради: 

- на 2021 рік - 48 000 грн; 

- на 2022 рік – 56 600 грн ;  

- на 2023 – 57 100 грн. 

 

VІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання 

Програми 

 

Реалізація Програми здійснюється у порядку, вставленому чинним 

законодавством. Правова основа реалізації Програми – Конституція 

України та закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів 

України, рішення обласної, районної та селищної рад. Реалізація 

селищної Програми здійснюється в комплексі з іншими 

загальнодержавними, обласною і районною програмами екологічної 

спрямованості. 

Ініціатором розробки Програми виступає виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 

Замовником Програми є виконавчий комітет Чупахівської селищної 

ради, КП «Добробут». 

Виконавці Програми – виконавчий комітет Чупахівської селищної ради, 

КП «Добробут». 

 

VІII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

У результаті виконання завдань Програми площа лісів на території 

Чупахівської селищної ради повинна збільшитися за рахунок 

окультурення самосівів, позитивно зміниться зовнішнє середовище, 

зменшиться загроза деградації земель, знизиться рівень концентрації 



 

парникових газів у атмосфері. На землях, що будуть знаходитись під 

меліоративним впливом створених захисних лісонасаджень та доведених 

до ладу посадок підвищиться врожайність сільгоспкультур, зросте 

повноводність річок за рахунок впорядкування водорегулюючих лісових 

смуг. Поліпшиться середовище перебування диких тварин. У результаті 

проведення протипожежних заходів лісові пожежі будуть вчасно 

локалізуватись, а на територіях невгідь зростатиме ліс. Збережуться 

існуючі та будуть відтворені нові природні зони відпочинку. 

IХ. Якісні показники виконання Програми 

 

1. Поліпшення стану та якісного складу лісових насаджень, посилення їх 

екологічних функцій та підвищення продуктивності, відтворення та 

лісовідновлення лісів. 

2. Придбання і оновлення лісогосподарської та протипожежної техніки, 

знарядь, забезпечення ефективного збереження біорозманіття лісових 

екосистем. 

3. Окремо введена штатна одиниця, яка буде вести документацію, 

займатися наглядом за діяльністю, що здійснюється у комунальному лісі 

(насадженням, очищенням, лісозаготівельними та лісовпорядними 

роботами, охороною). 

 

Секретар селищної  ради                                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               

                                                                                                                     

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      П’ята  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

    28.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою підтримки діяльності поліцейського громади у запобіганні та 

припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я 

громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань,Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Поліцейський офіцер громади Чупахівської 

селищної ради на 2021-2023 роки» (додається). 

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

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

навколишнього середовища . 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження 

Програми «Поліцейський 

офіцер громади 

Чупахівської селищної 

ради  на 2021-2023 роки» 



Додаток 

до рішення 5 сесії 

Чупахівської селищної  ради 

восьмого скликання 

28.12.2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради   

на 2021-2023 роки» 
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Паспорт 

Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради                     

на 2021-2023 роки»  (далі - Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Головне управління Національної поліції в 

Сумській області 

Чупахівська селищна рада 

2. Розробник Програми 

 

Головне управління Національної поліції в 

Сумській області 

Чупахівська селищна рада 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Головне управління Національної поліції в 

Сумській області 

Чупахівська селищна рада 

4. Учасники Програми 

 

 

Головне управління Національної поліції в 

Сумській області 

Чупахівська селищна рада 

5. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

 

650 тис. гривень 

6.1. коштів місцевого бюджету 650 тис. гривень 

 

 



1. Загальні положення та визначення проблеми, на 

розв’язання якої вона спрямована 

Програма «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної 

ради на 2021-2023 роки» (надалі – Програма) розроблена відповідно до 

законів України «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої 

безпеки громадян та протидії злочинності» та покликана сприяти реалізації 

Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади».  

Метою проекту є тісна взаємодія поліцейського з територіальною 

громадою (далі – ТГ) та орієнтація на її потреби. 

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, 

який передбачає його постійну присутність на території ТГ, більш тісну 

співпрацю з населенням та керівництвом ТГ, підзвітність ТГ та додаткові 

функції (більший акцент на попередженні правопорушень, оформлення 

адміністративних матеріалів за порушення правил дорожнього руху, 

часткова передача функцій дозвільної системи). 

У Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на 

місцевому рівні з метою підтримки діяльності поліцейських офіцерів 

громади Чупахівської  ТГ. 

Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції, 

який отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та пільги, як і 

решта поліцейських. Крім того, Національна поліція України забезпечує 

його одностроєм, табельною зброєю, спеціальними засобами, нагрудною 

камерою та планшетом. У рамках проекту Національна поліція України 

також може забезпечити поліцейського офіцера громади обладнаним 

автомобілем (залежить від фінансування). 

Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення 

проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної 

громади. Поліцейський офіцер громади не муніципальний поліцейський, 

він залишається у штаті місцевого органу поліції, який контролює 

законність прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо 

забезпечення її безпеки. Для постійної присутності поліцейського офіцера 

громади на території ТГ облаштовується службове приміщення, що 

належить громаді. 

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, 

організацій та установ різних форм власності, громадськості для 

забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності. 

Метою Програми є сприяння запобіганню та припиненню 

адміністративних правопорушень і злочинів, захист життя та здоров’я 

громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. 

Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого 

самоврядування та населенням діяльності органів внутрішніх справ на 

території Чупахівської ТГ спрямоване на підвищення загального рівня 

правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і 



 

гідності населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності та 

забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з 

питаннями безпеки. 

 

2. Завдання та заходи щодо реалізації Програми 

Серед основних завдань Програми, додаток 2 до Програми: 

- постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою; 

- інтеграція поліції в суспільство; 

- задоволення безпекових потреб громадян; 

- ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. 

Важливою складовою ефективної діяльності поліцейських офіцерів 

громади є їх матеріально-технічне забезпечення: 

1. Придбання оргтехніки для роботи поліцейських офіцерів громади. 

2. Облаштування кабінетів меблями. 

3. Придбання канцтоварів, доступ до мережі Інтернет. 

4.Придбання паливно – мастильних матеріалів для службового 

автотранспорту поліцейських офіцерів громади . 

Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію 

правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громади. 

Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми 

у сфері безпеки та сприяє: 

- попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є 

некомфортними та небезпечними для правопорушників; 

- застосуванню сучасних технологій для зниження кількості 

правопорушень; 

- створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії 

порушенням правил дорожнього руху; 

- допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо 

них; 

- створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади; 

- протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм,наркоманія); 

- популяризації здорового способу життя; 

- профілактиці правопорушень у сфері благоустрою; 

- правовій освіті дітей та дорослих; 

- протидії жорстокому поводженню з тваринами; 

- розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали. 

 

4. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

селищного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України, додаток 1 до Програми. 

 

 

 

 



 

5. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

- посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого 

самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі 

злочинністю на території Чупахівської ТГ; 

- активізувати участь широких верств населення у правоохоронній 

діяльності; 

- забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку 

діяльності поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на 

території Чупахівської  ТГ; 

- підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ; 

- поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Чупахівської ТГ, 

створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і 

профілактики правопорушень; 

- мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути 

причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

тис.гривень 

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Роки виконання Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2021 2022 2023 

Місцевий бюджет 100  500 50 650 



 

Додаток 2 до Програми 

Напрямки 

діяльності та заходи щодо реалізації програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради                                                 

на 2021-2023 роки» 

№ 

з/

п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів  

Програми 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

виконавець 

Д
ж

е
р

е
л

а
 

ф
ін

а
н

с
у
в

а
н

н
я

 Джерела та обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікувані 

результат

и 

у тому числі: 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю  

1. Покращення 

умов роботи 

поліцейських 

офіцерів 

громади 

Чупахівської 

селищної  

ради 

Придбання оргтехніки 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 

М
іс

ц
ев

и
й

 б
ю

д
ж

ет
 

  

30 - - 
Забезпеченн

я умов для 

ефективног

о виконання 

своїх 

обов’язків 

поліцейськи

ми 

офіцерами 

громади 

Чупахівсько

ї  селищної 

ради 

 

Облаштування кабінетів 

меблями 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 10 - 7 

Придбання канцтоварів 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 
3 3 3 

Придбання паливно - 

мастильних матеріалів для 

службового автотранспорту 

поліцейських офіцерів 

громади 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 

- 20 20 

Придбання службового 

автомобіля 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 
- 380 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Головне управління 

Національної поліції в 

Сумській області 

Технічне обслуговування 

службового автомобіля 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 
- 50 20 

Ремонт приміщення 

поліцейської станції 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 50 2 - 

Придбання холодильника, 

мікрохвильової пічки, 

електор чайника 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 7 - - 

Обслуговування камер 

відеоспостереження 

2021-

2023 

Чупахівська селищна 

рада 
- 5 - 

Придбання та 

обслуговування апаратури 

зберігання інформації з 

камер відеоспостереження 

(сервер, монітор, 

клавіатура, мишка, джерело 

безперебійного живлення, 

інше) 

 

 

 

 

2021-

2023 

Чупахівська селищна  

рада 

- 40 - 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальна сума по заходах Програми 

М
іс

ц
ев

и

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

100 500 50 

 

Всього 

М
іс

ц
ев

и

й
  

б
ю

д
ж

ет
 

                      650 

                        Секретар селищної ради                                                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                            

 

                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Пята  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

    28.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та водовідведення 

Чупахівської селищної ради» на 2021-2023 роки 

          З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, а саме 

надання послуг зі здійснення ефективних і комплексних заходів з технічного 

обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-

, електропостачання та водовідведення на території Чупахівської територіальної 

громади, враховуючи Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, ст. 91 

Бюджетного кодексу України, наказ Державного комітету України з питань 

житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 “Про затвердження 

Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою”, 

керуючись п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

заслухавши інформацію начальника відділу житлово – комунального господарства 

та благоустрою Чупахівської селищної ради Світлани Хижняк про затвердження 

Програми «Розвиток та функціонування систем вуличного освітлення, внутрішніх 

мереж водо – , електропостачання та водовідведення Чупахівської селищної ради» 

на 2021-2023 роки, селищна  рада  В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити Програму «Розвиток та функціонування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та водовідведення 

Чупахівської селищної ради» на 2021-2023 роки. 

2. Фінансовому Чупахівської ради при формуванні бюджетів на відповідні роки 

передбачити кошти на виконання Програми.  

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

питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

      Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

Затверджено рішенням 

 п’ятої сесії восьмого скликання від 28.12.2020 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Назва програми Програма розвитку та функціонування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх мереж водо – , 

електропостачання та водовідведення на 2021-

2023 роки 

Ініціатор розроблення Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

Розробник Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

Відповідальні за 

виконання 

програмних заходів 

(головні виконавці) 

 

Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

Комунальне підприємство «Добробут» 

 

Основні цілі програми Створення сприятливих умов для життєдіяльності 

людини, а саме надання послуг зі здійснення 

технічного обслуговування систем вуличного 

освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на території 

Чупахівської селищної територіальної  громади 

Строки реалізації 

програми 

2021-2023 роки 

Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми  

 

Бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади 

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

програми, всього  

Відповідно до додатку 1 Програми відшкодування 

витрат на технічне обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо-, електропостачання та 

водовідведення : 

2021 рік – 48000 грн. 

2022 рік – 51600 грн. 

2023 рік – 57000 грн.  

 

 

 

 

 

 



 

                                               1. Загальні положення  

Імідж кожного населеного пункту територіальної громади визначається 

станом об’єктів благоустрою, у тому числі, вуличного освітлення, внутрішніх 

та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення. У 

відповідності до вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів” 

до об’єктів благоустрою відносяться внутрішні та зовнішні мережі водо-, 

електропостачання та водовідведення. Благоустрій території Чупахівської 

територіальної громади є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи 

розвитку і функціонування всього житлово - комунального господарства. 

Стан систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення – оцінка діяльності як місцевої влади, 

так і громадськості. Це показник рівня участі територіальної громади у 

вирішенні проблем та перспектив розвитку сфери благоустрою та 

комунального обслуговування території ОТГ.  

         Функції щодо задоволення соціальних та економічних потреб 

Чупахівської селищної територіальної громади, а саме належного утримання 

територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів Чупахівської ОТГ, 

вуличного освітлення, електромонтажні роботи виконує комунальне 

підприємство «Добробут». Основні роботи з обслуговування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення на території громади виконують дві 

штатні одиниці. Загальна протяжність систем вуличного освітлення – 27,77 

кілометрів, внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання – 2,697 

кілометрів на яких постійно здійснюються роботи з утримання систем 

вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, 

електропостачання та водовідведення. Програма відшкодування витрат 

розроблена для здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 

систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж водо -, 

електропостачання та водовідведення території громади в належному 

технічному стані. Програма розроблена на підставі вимог Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,Закону 

України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та інших 

нормативно-правових актів у сфері благоустрою та житлово-комунального 

господарства. 

 

 

                                                    2.Мета програми  

          Метою цієї Програми є забезпечення безперебійної роботи мереж та 

реалізація комплексу заходів щодо утримання систем вуличного освітлення, 

внутрішніх та зовнішніх мереж водо-, електропостачання та водовідведення 

території громади, а саме відшкодування за виконані роботи чи послуги в цій 

сфері, також створення комфортних умов проживання для мешканців та 

відпочиваючих  і підвищення рівня благоустрою у населених пунктах. 

 



 

3.Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання 

програмним методом 

        Заходи з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та 

зовнішніх мереж водо -, електропостачання та водовідведення полягають у 

регулярному, постійному проведенні робіт та наданні послуг, спрямованих 

на запобігання їх передчасного зносу та забезпечення нормальних умов для 

їх функціонування і створення комфортних умов для мешкання та 

відпочинку, як для жителів Чупахівської  територіальної громади. Специфіка 

заходів з утримання систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх 

мереж водо -, електропостачання та водовідведення полягає в необхідності їх 

проведення щоденно протягом року, тобто: нагляд за справністю 

електромереж, устаткування; ліквідація пошкоджень електромереж, 

освітлювальної арматури та устаткування; нагляд за зовнішніми мережами 

електропостачання, водопостачання, каналізації на об'єктах споруд; нагляд за 

функціонуванням об'єктів благоустрою населених пунктів; виключення 

вибитого автомату; накладання ізолюючої стрічки на пошкоджені місця 

проводу; перевірка електронавантажень; регулювання та коректування 

таймерів; прийом заяв по ліквідації пошкоджень, технічному 

обслуговуванню електромереж та мереж водопостачання від населення 

Чупахівської територіальної громади; ведення обліку та статистики 

виконаних робіт по утриманню мереж електро- та водопостачання; складання 

та подача звітності до постачальника електричної енергії вуличного 

освітлення та електричної енергії, спожитої водяними свердловинами; зняття 

показників приладів обліку вуличного освітлення; забезпечення правильності 

роботи автоматичних таймерів включення / вимикання вуличного освітлення; 

контроль повного, якісного і своєчасного виконання заявок по ремонту та 

обслуговуванню ліхтарів і ліній вуличного освітлення; участь у перевірці 

відповідності обсягів виконання робіт по місячним обсягам асигнувань 

підрядними організаціями по обслуговуванню і ремонту вуличного 

освітлення; ремонт запірної арматури та повірка лічильників води; усунення 

аварійного стану водопровідних мереж та устаткування. 

 

                                              4.Завдання програми  

 

                Завданнями цієї Програми є реконструкція вуличного освітлення по 

населеним пунктам Чупахівської селищної  територіальної громади; 

підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення  шляхом 

встановлення енергозберігаючих світильників вуличного 

освітлення;організація ефективного управління у сфері виробництва і надання 

послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього 

освітлення; модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання 

та водовідведення на території смт Чупахівка з використанням 

енергоощадного обладнання та технологій ; поточний ремонт та утримання в 

належному стані систем водопостачання і водовідведення ; вирубки 

чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи 

загрожують електромережам; 



 

     закупівля, оренда механічного обладнання – косарки для обкосу трав, 

бензопил для видалення сухостою дерев, виплату заробітної плати, сплату 

податків, придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для 

ремонту транспортних засобів, які мають бути залучені до технічного 

обслуговування систем вуличного освітлення, внутрішніх та зовнішніх мереж 

водо -, електропостачання та водовідведення Чупахівської селищної 

територіальної громади.                                    

5.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 

      У відповідності до вимог ст. 15 Закону України “Про благоустрій 

населених пунктів” органи місцевого самоврядування можуть утворювати 

підприємства для утримання об’єктів благоустрою комунальної власності. 

Комунальне підприємство «Добробут» Чупахівської селищної ради створене 

на підставі закону з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) 

органів місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством України 

на підставі рішення 6 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради від 

26.04.2018 року , засновано на комунальній власності територіальної громади 

для реалізації повноважень виконавчого комітету відповідно затвердженого 

Статуту підприємства, а саме у сфері організації безперебійної роботи систем 

водопостачання, водовідведення, енергопостачання, освітлення вулиць, з 

основною метою діяльності – модернізація та розвиток централізованих 

систем водопостачання, водовідведення;загальний ремонт і технічне 

обслуговування систем освітлення для вулиць і автомобільних доріг, 

організація безперебійної роботи систем водопостачання та водовідведення 

на території Чупахівської селищної ради.  

            Згідно річної звітності про стан зовнішнього освітлення Чупахівської 

ОТГ на балансі комунального підприємства «Добробут» знаходиться 17 шаф 

керування і обліку електричної енергії, 27,77 км повітряних ліній, 240 

світлоточок ( з світодіодними лампами - 240 од.).  

         Об’єкти зовнішнього освітлення є власністю територіальної громади. 

Всі прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світлоточки, шафи управління 

планується, відповідно до даної Програми,  передати баланс комунального 

підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради.  Надалі 

балансоутримувач має забезпечувати належне утримання, обслуговування та 

своєчасний ремонт об’єктів.  

У подальшому основними напрямками діяльності Підприємства є:  

- монтаж, загальний ремонт і технічне обслуговування систем освітлення для 

вулиць, автомобільних доріг, - організація безперебійної роботи систем 

водопостачання та водовідведення на території Чупахівської селищної 

громади, - інші види діяльності, не заборонені діючим законодавством 

України за умови обов’язкового збереження основного профілю діяльності.  

 

 

 

 



 

6. Строки та етапи виконання програми 

Завдання та заходи за програмою будуть виконуватись протягом 2021 – 2023 

років.  

7. Ресурсне забезпечення програми та 

порядок використання коштів 

 

Очікувана сума коштів, передбачених на виконання цієї Програми, складає 

156600,00 гривень. Виконання заходів за Програмою здійснюється за рахунок 

та у межах коштів, передбачених у бюджеті Чупахівської селищної ради на 

2021 та подальші роки на виконання зазначеної програми. Виконавчому 

комітету Чупахівської селищної ради ради при формуванні бюджетів на 

відповідні роки передбачити кошти на виконання Програми та укласти 

відповідний договір з КП «Добробут» на виконання вказаної програми в 

межах кожного бюджетного року. Фінансове забезпечення Програми 

здійснюється за рахунок та у межах коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіально громади, та інших джерел, не заборонених законодавством, 

шляхом затвердження селищною радою бюджетних призначень виконавчому 

комітету Чупахівської селищної ради, який є головним розпорядником цих 

коштів. Програма відкрита до внесення змін, тобто в ході реалізації заходів 

можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на 

реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт та виходячи з 

реальних можливостей бюджету. Фінансування здійснюватиметься згідно з 

планом заходів на її проведення, що затверджується окремим рішенням 

виконавчого комітету селищної ради, в межах асигнувань, передбачених 

бюджетом шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.  

 

Секретар селищної ради                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьме скликання 

                                                               П’ята сесія  

                                                              РІШЕННЯ 

                               

28.12. 2020                                                                                        смт Чупахівка 

 

Про затвердження Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства  

«Добробут» Чупахівської селищної ради 

на 2021 рік 

 

 Керуючись п.22 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно  до  п.14  ч.1  ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою 

забезпечення стабільності роботи комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради,  яке має стратегічне значення та 

забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної ради, враховуючи складний їх 

фінансовий стан, селищна  рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2021 рік (додаток 1). 

2 .Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного бюджету у 

формі фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» Чупахівської 

селищної ради (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з планування 

та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.     

 

                                                                                                               

  

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

   



 

                                                                  

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

на 2021 рік 

 

ПАСПОРТ 

фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради 

на 2021 рік 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Селищна рада 

2. Розробник програми Селищна рада 

3. Відповідальний виконавець Селищна рада 

4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Добробут» 

5. Терміни реалізації програми 2021 рік 

6. Кошти задіяні на виконання 

Програми 

 інші джерела,Чупахівська селищна 

рада 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього: у 

тому числі коштів 

селищного  бюджету 

    1.215 тис.грн. 

 

1.Загальні положення. 

Програма фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2021 рік (надалі Програма) розроблена 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні». 

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко 

потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх 

фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш 

ефективному використанню майна селищної комунальної власності, оновленню 

виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного 

внесення платежів до бюджету. 



 

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

забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих 

послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним 

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

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

збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 

розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими 

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

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

складових витрат Підприємства призводить до нарахування йому значних 

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

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємства власних обігових 

коштів для забезпечення належного водопостачання,  водовідведення, забезпечення 

благоустрою селищної ради (на погашення заборгованості із виплат заробітної 

плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по 

утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-

зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної 

бази підприємства за рахунок капітальних вкладень та інші). 

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай 

негативно вплине на соціальний стан громади селища, враховуючи фінансову 

ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та необхідність виконання 

зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, функціональних призначень, 

виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з селищного бюджету 

комунальному підприємству «Добробут» для забезпечення виконання 

вищезазначених заходів. 

2.Мета та завдання Програми 

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального підприємства 

«Добробут» Чупахівської селищної ради відповідно до його функціонального 

призначення щодо надання мешканцям селища належних послуг. 

Кошти  спрямовуються: 

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств; 

- на покращення якості послуг; 

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

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

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

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

- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій; 

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і 

побудинкових. 



 

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми. 

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде здійснюватись 

двома напрямками: 

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

загального фонду селищного бюджету; 

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

рахунок спеціального фонду селищного бюджету. 

 4.Основні завдання Програми. 

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися 

фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного бюджету: 

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

роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період; 

-     на придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

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

-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради; 

-     на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати; 

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

-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна; 

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

-     на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій. 

4.2. За рахунок спеціального фонду селищного бюджету буде надаватись фінансова 

допомога на виконання таких завдань: 

-     зміцнення матеріальної бази підприємства (передача техніки, придбаної 

селищною радою за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури на 

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

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

господарського відання; 

-     придбання техніки; 

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних робіт, 

подолання наслідків надзвичайних ситуацій; 

-     придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 

господарських потреб підприємств; 

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт, 

реконструкцію та будівництво водопровідно-

каналізаційних   мереж, адміністративних будівель підприємств та їх проведення; 



 

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання; 

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат. 

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням 

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку 

необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться 

рішенням селищної ради. 

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний 

виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий 

комітет селищної ради та постійні депутатські комісії. 

6.Фінансова забезпеченість Програми 

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 

бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на 

відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на 

відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету. 

Розпорядником коштів на виконання Програми є Чупахівська селищна рада. 

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

може бути скоригована. 

7.Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити: 

- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до  його функціональних 

призначень щодо надання послуг мешканцям селищної ради відповідно до 

економічно обґрунтованих тарифів; 

- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення 

матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки; 

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 

обладнання; покращення якості послуг.                                  

    

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               

    Додаток 1 

                                                                                                                  до Програми 

фінансової підтримки 

                                                                                  комунального підприємства                  

«Добробут» 

                                                                                  Чупахівської селищної  ради на 

2021 рік 

                                                                                                                          

                                               Обсяг фінансування 

Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут» 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

№ 

п/п 

Напрямки фінансової 

підтримки комунальних 

підприємств Всього: 

тис.гр. 

2020 

тис.гр. 

1. Фінансова допомога на 

поточні видатки 

підприємств 

520,0 520,0 

2. Фінансова допомога на 

капітальні видатки 

підприємств 

695,0 695,0 

 Разом 1 215 ,0 1 215,0 

                                                      

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 

                                                                                                                                        

Додаток 2 

                                                                                                             до Програми 

фінансової підтримки 

                                                                                                              комунального 

підприємства  «Добробут»             

                                                                                                              Чупахівської 

селищної  ради  на 2021 рік 

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки 

комунального підприємства Чупахівської селищної  ради на 2021 рік 

№з\п Перелік 

заходів 

програми 

Стро

к 

вико

нанн

я 

захо

ду 

Виконавці Джере

ла 

фінанс

ування 

Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн., у 

т.ч. 

Очікува

ний 

результа

т 

Всьог

о 

 2021  
 

1 Надання 

фінансової 

підтримки 

комунально

му 

підприємст

ву в т.ч. 

2021

рік 

КП 

«Добробу

т»,  

Селищна 

рада 

 1.667,

0 

 1.667,0  Створен

ня умов 

для 

стабільн

ої і 

беззбитк

ової 

роботи 

комунал

ьних 

підприє

мств при 

здійснен

ні своєї 

господар

ської 

діяльнос

ті 

1.1. Придбання 

лічильників

,  труб для 

водогону 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

150,0  150,0 - 

- 

 

1.2. Придбання 

матеріалів 

2021 КП 

«Добробу

інші 

джерел

500,0  500,0 -  



 

для 

поточного 

ремонту 

доріг 

т», 

Селищна 

рада 

а, 

Селищ

на рада 

- 

1.3. 

Облаштува

ння ринку в 

смт.Чупахів

ка 

2021 КП 

«Добробу

т», 

Селищна 

рада 

інші 

джерел

а, 

Селищ

на рада 

50,0  50,0 - 

- 

 

1.4. Оплата за 

спожиті 

енергоносії 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

12.0  12,0 - 

- 

 

1.5. Придбання 

спецтехніки 

та запасних 

частин 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

200,0  200,0 - 

- 

 

1.6.  Ліквідація 

стихійних 

сміттєзвали

щ 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

70,0  70,0 - 

- 

 

1.7 Придбання  

вогнегасник

ів 

2021 КП 

«Добробу

т»       

інші 

джерел

а 

15,0  15.0 -  

1.8 Створення 

додаткових 

зон 

відпочинку 

 

2021 КП 

«Добробу

т»       

інші 

джерел

а 

30,0  30,0 -  

1.9 Придбання 

паливно –

мастильних 

матеріалів 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

120.0  120.0 -  

1.10. Придбання 

контейнерів 

для 

роздільного 

збору 

сміття 

2021 КП 

«Добробу

т» 

інші 

джерел

а 

100,0  100,0 - 

- 

 

1.11 Передача 

техніки на 

2021 Селищна інші 

джерел

350,0  350.0   



 

 праві 

господарсь

кого відома 

 рада 

 

а      

1.12 

 

 

Передача 

інших 

матеріальни

х цінностей 

2021 

 

 

Селищна 

рада 

 

 

інші 

джерел

а 

70,0 

 

 

 

 

 

70,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                           

Додаток 2                                

Порядок 

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової 

підтримки комунального підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради 

            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 

селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального підприємства 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради у рамках Програми фінансової 

підтримки комунального підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 

2021рік. 

           2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на підставі 

статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України. 

   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на безповоротній 

основі для забезпечення належної реалізації його статутних завдань, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання 

якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню з метою створення 

сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і сприяння поліпшенню 

фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств відповідно до 

затвердженої селищною радою програми. 

            4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 

засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених 

рішенням про селищний бюджет на відповідний рік. 

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  трансферти 

комунальному підприємству «Добробут» , яке включене до мережі головного 

розпорядника коштів селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та 

використовується відповідно до погодженого в установленому порядку плану 

використання бюджетних коштів.  Реєстрація бюджетних зобов'язань та 

бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у 

порядку, встановленому законодавством. 

            Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету (бюджету 

розвитку)  використовується шляхом зарахування коштів на розрахунковий 

рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі поданих первинних 

бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансових звітів та 

інших документів за вимогою розпорядника коштів для підтвердження цільового 

використання бюджетних коштів відповідно до фінансового плану. 

            На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, 

отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного бюджету. 

Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету (бюджету 

розвитку) надається як капітальний трансферт комунальному підприємству, яке 

включене до мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як 



 

одержувач бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в 

установленому порядку плану використання бюджетних коштів. Реєстрація 

бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється 

органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством. 

            5. Головний розпорядник коштів селищного бюджету для перерахування 

фінансової підтримки комунальному підприємству надає фінансовому відділу 

Чупахівської селищної ради пропозиції для перерахування коштів згідно з 

помісячним розписом селищного бюджету та зареєстрованими у територіальних 

органах Державної казначейської служби України фінансовими зобов'язаннями 

одержувачів. 

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

комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством порядку. 

            6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може надаватися на 

безповоротній чи поворотній основі комунальному підприємству, засновником 

якого є  Чупахівська селищна  рада. Фінансова підтримка надається виключно в 

межах бюджетних призначень, встановлених рішенням селищної ради 

про селищний бюджет на відповідний рік  та за цією Програмою,  в межах 

надходжень до селищного бюджету.  

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття (відшкодування) 

поточних витрат комунального підприємства, які виникають в процесі 

господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми, 

у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства. 

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету витрати 

комунального підприємства: 

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором ( 

окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха); 

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і 

фізкультурної роботи; 

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

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

пені; 

- на надання спонсорської і благодійної допомоги; 

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

напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом підприємства та 

відповідає меті і завданням Програми. 

6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є 

наявність: 

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі 

із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової 

підтримки; 



 

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік; 

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим 

комітетом цін/ тарифів на надання послуг. 

            7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує 

головний розпорядник коштів селищного бюджету. 

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

нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність 

згідно з чинним законодавством України. 

            9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з 

селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 20 

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

бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою. 

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

фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе 

персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 

забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 

первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності. 

            11. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 

використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством 

порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     
                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьме скликання 

П’ята сесія 

РІШЕННЯ 

 

28.12. 2020                                                                             смт Чупахівка 

Про затвердження Програми 

фінансової підтримки 

Комунального некомерційного  

 «Центр первинної медико - санітарної 

допомоги «Чупахівської селищної ради» 

на 2021 рік 

 

        Відповідно до ст.. 43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.93 Бюджетного кодексу України, ст..18,19 Закону України  «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради на 2021 рік (додається). 

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

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.     

 

 

 

Селищний голова                                              Олександр Кужель 

 

 

 

 

 

 

 



 

    «Затверджено» 

                                                            Рішенням  п’ятої  сесії  восьмого скликання 

                                                            Чупахівської селищної ради    

                                                            Від  28.12.202020 року 

 

              Селищний голова_________Олександр  КУЖЕЛЬ 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної 

ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної 

ради 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада 

Фінансовий відділ Чупахівської селищної 

ради. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Державний, місцеві бюджети та інші 

кошти, не заборонені чинним 

законодавством 

8. Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

2021 рік   –  1510014,00 

Загальний обсяг фінансових ресурсів 

фінансової підтримки може змінюватися в 

сторону збільшення 

 

  

1. Загальні положення. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

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

рішенням сесії Чупахівської селищної ради (далі — Засновник) від 22 червня 2018 

року шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу Чупахівської 

селищної ради «Чупахівський селищний Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» і є правонаступником зазначеного комунального закладу . 

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

У Програмі визначено цілі розвиткуКНП ЦПМСД ЧСР. Програмою 

визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої 

медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади.  



 

КНП ЦПМСД ЧСР належить до сфери управління Чупахівської селищної 

ради (далі — Орган управління). 

КНП ЦПМСД ЧСР підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.  

КНП ЦПМСД ЧСР є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом 

комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної 

особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий 

рахунок в Охтирському управлінні державної казначейської служби України в 

Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку.  

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не 

передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та 

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

соціальні результати.  

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку 

КНП ЦПМСД ЧСР на 2021 рік  шляхом надання субсидій та поточних трансферів, 

здійснення внесків до його статутного капіталу. 

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП ЦПМСД 

ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов 

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

сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення громади. 

 

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

 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних 

відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. 

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових 

інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та 

матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети 

можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 

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

будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР.  

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для 

забезпечення  повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні 

додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, 

закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансовї 

підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок 

місцевого бюджету. 

 

3. Мета програми. 

Метою Програми є: 

- Збереження і поліпшення стану здоров’я населення громади, підвищення 

якості надання первинної медико-санітарної допомоги; 

- Забезпечення стабільної роботи КНП ЦПМСД ЧСР відповідно до його 

функціонального призначення; 

- Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства; 

- Забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення; 

- Здійснення належного утримання робочих місць; 



 

- Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на 

туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення 

туберкулінодіагностики 

-  

4.Завдання Програми. 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання 

основних функцій КНП ЦПМСД ЧСР за рахунок надання поточних трансферів та 

здійснення внесків до статутного капіталу. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 

підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку). 

 

5. Фінансова підтримка виконання програми. 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства 

України за рахунок: 

— коштів місцевого бюджету ;  

— коштів державного бюджету; 

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП 

ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради. 

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної 

фінансової підтримки. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми. 

 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР; 

- Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 

- Забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення району; 

- Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР. 



 

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги»   

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

гривень 

2020 рік 

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин 

до транспортних засобів 

-.Канцелярського та письмового приладдя, 

бланків, паперу та ін.; 

-.Інших товарів 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

 

70000,00 

 

2 

Придбання 

медикаментів та 

перев’язуваль-

них матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних 

матеріалів; 

- виробів медичного призначення; 

- технічних засобів; 

- дезінфікуючих засобів та інше 

- відшкодування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів у 

разі амбулаторного лікування пільгової 

категорія населення 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

40000,00 

 

 

 

70000,00 

 

 

3 
Продукти 

харчування 
- продукти харчування (суміші «Малюк») 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

9000,00 

4 Оплата послуг 

(крім 

комунальних): 

- оплата за користування інтернетом та 

телефоном 

- оплата за проектно кошторисну 

документацію на установку аймодів 

- заправка картриджів 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

30000,00 



 

5 Інші поточні 

видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових 

платежів, штрафів, пені тощо 

-видатки на відрядження 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

31000,00 

 

 

6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

2000,00 

7 Оплата праці і 

нарахування 

на заробітну 

плату 

-виплата заробітної плати працівникам 

закладу, 

працівникам ФАПів 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

911762,00 

8 Оплата 

комунальних 

послуг 

-оплата водопостачання 

-оплата електроенергії 

-інші енергоносії (дрова,вугілля) 

2021р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

8000,00 

158252,00 

150000,00 

 РАЗОМ:    1480014,00 

 

 

       

 Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

П’ята сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

  28.12.2020 року                                                                             смт Чупахівка                           

          

Про  затвердження Програми  

з інфекційного контролю в 

КНП «Центр  первинної  

медико-санітарної 

 допомоги» Чупахівської  

селищної ради  

на 2021рік      

 

Керуючись  ст. 43  Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», законами України «Про  забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», « Про боротьбу із захворюванням  на туберкульоз», « 

Про внесення зміни до Закону України «Про  захист населення від інфекційних 

хвороб», з метою зниження рівня інфекційних захворювань, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги населенню громади, забезпечення безпечності 

медичних послуг, що надаються населенню шляхом дотримання санітарно-

епідеміологічних вимог, розглянувши подання КНП»ЦПМСД» Чупахівської 

селищної ради  ,Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити   Програму з інфекційного контролю в  КНП «ЦПМСД» 

Чупахівської селищної ради на 2021рік (додається)  

 

2.Фінансовому  відділу Чупахівської селищної ради передбачити кошти  на 

виконання заходів  Програми. 

 

     3.Організацію виконання даного рішення покласти на КНП «ЦПМСД»     

Чупахівської селищної ради. 

     4. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань 

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.     

 

 

 

Селищний  голова     Олександр Кужель  

 

 



 

 

Додаток   

 до рішення 5 сесії  

Чупахівської 

                                                                                         селищної ради  

                                                                                                                     28.12.2020 

   

                                                         Програма 

 з Інфекційного Контролю у КНП «Центр первинної медико-санітарної  

допомоги»  Чупахівської селищної ради  на 2021рік 

 

1. Загальна характеристика  Програми 

1.  Ініціатор розробки Програми -КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради 

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

розроблення Програми   : 

 Закон України  від 24.02.1994 року № 4004 "Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення", 

 Закон України від 05.06.2003 року № 913-IV«Про внесення зміни до Закону 

України "Про захист населення від інфекційних хвороб",  

  Закон України „Про державні цільові програми" ,  

 Закон  України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»  

 3.  Розробник Програми -КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради 

 4.  Відповідальний виконавець Програми - КНП « ЦПМСД» Чупахівської 

селищної ради 

5.  Учасники Програми  - Чупахівська селищна рада,   КНП «ЦПМСД» 

Чупахівської селищної ради 

 6.  Термін реалізації Програми 

2021рік 

7.  Основні джерела фінансування Програми  - селищний бюджет, інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 

 Загальна  частина 

 

Стратегічним завданням охорони здоров'я є забезпечення якості медичної 

допомоги й створення безпечного лікарняного середовища. Інфекції, пов’язані з 

наданням первинної допомоги(ІПНМД)є найважливішою складовою цієї 

проблеми через широке поширення, негативні наслідки для здоров'я пацієнтів, 

медичного персоналу й економіки держави. За даними ВООЗ, від 5 % до 10 % 

пацієнтів, які госпіталізуються в сучасні стаціонари у розвинених країнах, 

отримують одну або більше інфекцій, пов’язаних з медичною допомогою; у 

країнах, що розвиваються, ці цифри є значно вищими. Залежно від дії різних 

факторів, частота виникнення ІПНМД коливається. Деякі групи пацієнтів 

особливо вразливі: немовлята, люди похилого віку, пацієнти з важким 

перебігом основної патології й множинними супутніми захворюваннями, 

пацієнти, що зазнають агресивних і інвазивних медичних втручань. Інфекції, 

пов’язані з наданням первинної допомоги суттєво знижують якість життя 



 

пацієнта, приводять до втрати репутації лікувальної установи. Як інструмент 

для вирішення цих проблем охорони здоров'я використовується сучасна й 

ефективна система інфекційного контролю. 

Інфекційний контроль визначається як система постійного епідеміологічного 

спостереження в лікувально-профілактичній установі з епідеміологічним 

аналізом результатів цього спостереження й проведення на основі 

епідеміологічної діагностики цілеспрямованих заходів для підвищення якості 

медичної допомоги. 

Стратегія підвищення якості медичної допомоги через впровадження в 

практику охорони здоров’я системи інфекційного контролю доводить її 

успішність на досвіді багатьох країн світу. 

  

                                            Мета Програми 

 

 Удосконалення епідеміологічного нагляду за інфекціями, пов’язаними з 

наданням первинної допомоги (ІПНМД), зниження захворюваності, летальності 

й економічного збитку від ІПНМД. Розробка раціональної стратегії та тактики 

застосування антимікробних препаратів на підставі засад та принципів 

доказової медицини. Дотримання заходів інфекційного контролю, що сприяє 

зменшенню частоту інфекцій, розвиток яких пов'язаний з наданням медичної 

допомоги, покращить якість та пацієнторієнтованість   медичного закладу, 

забезпечить захист здоров'я персоналу. 

 

                                 Основні завдання Програми 

 

 Для досягнення визначеної цією Програмою мети слід удосконалити та 

виконати наступні завдання: 

1. Збільшити обізнаність про типи інфекцій та шляхи їх передачі.  

2. Ознайомлення із звичайними та кращими світовими практиками.  

3. Ознайомлення з додатковими застереженнями для інфекцій, що можуть 

зустрічатись в медичних закладах 

4. Сприяти гігієні рук, відповідно до рекомендацій ВООЗ 

5. Вакцинація проти інфекційних захворювань(згідно календаря 

профілактичних щеплень) та сприяти вакцинації населення (особливо груп 

ризику). 

6. Оновлення стану інформації, щодо стан щеплення медичного персоналу та в 

разі їх відсутності - проведення імунізації. 

 7. Надання інформації про нові підходи, проблеми/заходи з інфекційного 

контролю та ваші варіанти для їх вирішення 

 8. Огляд практики екологічного стану середовища. 

 9. Перевірка практики поводження з медичними відходами. 

 10. Сприяння (додатковій) освіті з інфекційного контролю.  

 11. Розвінчення типових міфів з інфекційного контролю. 

 12. Відповіді на запитання персоналу та пацієнтів щодо інфекційного 

контролю. 



 

 13. Визначення  проблем/труднощів, які співробітники мають при виконанні 

своїх функціональних обов’язках, чого їм не вистачає. 

 14. Створення/підвищення  мотивації для впровадження дієвих заходів з 

інфекційного контролю. 

 15. Налагодження співпраці між співробітників та Комісією з інфекційного 

контролю з питань щодо інфекційного контролю . 

 16. Відзначення досягнень співробітників у боротьбі з інфекціями. 

 

                                         Очікувані результати  

 

Виконання Програми дасть змогу:  

- підвищення безпеки при наданні медичних послуг; - зменшення інфекції, 

пов’язаної з наданням первинної допомоги(ІПНМД) більше ніж на 

30%; 

- зменшення захворюваності, смертності від інфекційних захворювань серед 

пацієнтів, більше ніж на 30%; 

 

-  попередження передачі резистентних штамів бактерій та заощадить кошти,  

шляхом раціонального використання антимікробних препаратів з 

профілактичною та лікувальною метою; 

 - створення системи моніторинг та аудиту у ефективності програми 

інфекційного контролю в закладах КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної 

ради; 

 - посилення системи надання первинної медичної допомоги, шляхом якісної, 

пацієнторієнтованої допомоги. 

 

                      Фінансове забезпечення виконання Програми 

 Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в 

місцевих бюджетах, а також інших органів, відповідальних  за виконання 

Програми   - 30000,00грн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                  П’ята сесія 

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                           смт Чупахівка 

    Про затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним  некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021рік 

 

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

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

самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про 

затвердження Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою 

населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади Комунальним 

некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення  Чупахівської об’єднаної територіальної громади 

Комунальним  некомерційним підприємством «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

(додається). 

    

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

молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.     

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  п’ятої  сесії  восьмого 

скликання    Чупахівської селищної 

ради   від  28.12. 2020 року 
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Паспорт  

  Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади  комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2021рік 

 

 

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада 

 

2. 

 

Дата, номер і назва  

розпорядчого документа  

органу  виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 

 

 

3. 

 

Розробник Програми 

 

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

4. Відповідальний виконавець 

Програми   

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, 

комунальне некомерційне 

підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги». 

 

6, Термін реалізації Програми 2021рік 

 

7. 

 

Бюджет, який бере участь у 

 

Селищний бюджет  



 

виконанні Програми Чупахівської селищної ради 

 

8. 

 

Загальний щорічний 

орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього 

з них 

 

 

 

 

                       289986, 00 грн. 

 Селищний бюджет  289986.00 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Загальна частина 

Завданням охорони здоров’я, відповідно до основних напрямків її 

розвитку є поліпшення  здоров’я населення, збереження рівного й 

справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості, в 

тому числі і стоматологічних. 

Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан 

загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи 

соціальні й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-

економічного розвитку країни. 

 Аналіз сучасного стану та перспективного розвитку стоматологічної 

галузі в громаді свідчить про необхідність: удосконалення та покращання 

фінансування стоматологічної допомоги населенню громади  та розроблення 

належної нормативно-правової бази, що регламентує можливість надання 

необхідної стоматологічної допомоги і забезпечення її багатоканального 

фінансування; забезпечення належного рівня стоматологічної допомоги 

населенню у сільській місцевості та стоматологічної допомоги дітям, з метою 

зменшення кількості ускладнень та загальних соматичних захворювань; 

проведення роботи по дотриманню надання повного обсягу стоматологічної 

допомоги населенню громади, передбаченої у фахових стандартах та 

покращання первинної профілактики. 

Стоматологічна допомога населенню Чупахівської  об’єднаної  

територіальної  громади  надається в стоматологічному кабінеті лікарем-

стоматологом та сестрою медичною зі стоматології, який знаходиться в 

Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради. 

 При наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги в комунальному 

некомерційному  підприємстві «Центр первинної медичної допомоги»  

впроваджені сучасні технології лікування.   

3. Мета Програми 

 Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності шляхом 

удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і 

вторинної профілактики стоматологічних захворювань, створення умов для 

впровадження в практику роботи стоматологічної служби нових методичних та 

організаційних технологій, які в подальшому дозволять знизити реальну 

потребу населення в лікувальних  послугах, підвищити якість стоматологічних 

послуг населенню громади. Наблизити  та впровадити доступність послуг з  

стоматології  населенню  Чупахівської об’єднаної  територіальної громади  за 

місцем проживання , так  як  територіальна громада  значно віддалена від  

районного   центру де надається стоматологічна допомога.  

 

 



 

4. Основні завдання Програми 

Основними  завданнями  Програми є : 

-   широке впровадження заходів первинної та вторинної профілактики, 

зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення;  

 -підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення  Чупахівської 

об’єднаної  територіальної  громади,  збільшення  доступності  та  

наближення  стоматологічної допомоги населенню громади за місцем їх 

проживання; 

- покращення якості стоматологічних послуг; 

- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики 

найбільш поширених стоматологічних захворювань; 

- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних 

закладів; 

- приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  

кабінету до нормативних вимог. 

5. Фінансове забезпечення 

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в 

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

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

також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

6. Очікувані результати Програми  

Програма направлена на вирішення проблем галузевого характеру. 

Передбачається, що виконання Програми сприятиме значному 

підвищенню ефективності та якості надання стоматологічної допомоги хворим 

Чупахівської   об’єднаної територіальної громади , а також значно впливатиме 

на: 

- зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед 

населення; 

- збільшення доступності та наближення  стоматологічної допомоги 

населенню громади за місцем їх проживання; 

- покращення якості стоматологічних послуг; 

- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики 

найбільш поширених стоматологічних захворювань; 

- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою; 

- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних 

закладів та приведення матеріально технічного оснащення 

стоматологічного  кабінету до нормативних вимог. 

 



 

       

Додаток 1 

Ресурсне забезпечення  

Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2021 рік 

 

 

 

                    Етапи виконання Програми 

 

 

Показники витрат: 

 

 

2021р. Всього 

 

Селищний бюджет 289986.00 289986.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 2 

 

 

Напрямки діяльності та заходи  

Програми забезпечення  медичною  

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  об’єднаної 

територіальної  громади комунальним  некомерційним підприємством  

«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  

ради  на 2021 рік 
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1.0 ст. 
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стоматології 

1,0ст 

Комунальн

е не 

комерційне 
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во «Центр 

первинне 

медико-

санітарної 

допомоги»  
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2021 

роки 

Сел

ищ

ний 

бюд
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161562,

00 

 

108424,

00 

Отриманн

я 

населення

м громади 

якісних  

стоматоло

гічних 

послуг  за 

місцем 

проживан

ня. 



 

2. Забезпечення 

лікарськими 

засобами та 

виробами 

медичного 

призначення, 

для надання    

стоматологічн

их послуг 

жителям  

громади 

Комунальн

е не 

комерційне 

підприємст

во «Центр 

первинне 

медико-

санітарної 

допомоги» 

2020-

2021 

роки 

Сел

ищ

ний 

бюд

жет  

 

20000 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищен

ня   рівня 

до 

ступності 

населення 

до 

якісного 

надання 

стоматоло

- гічних 

пос- луг  

Всього:   289986,

00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

П’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.12.2020                                                                                            смт Чупахівка 

 

Про затвердження  Програми 

соціального захисту населення  

Чупахівської селищної  ОТГ  

на 2021 рік 

 

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

метою підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з 

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

обставини, забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів сімей   

військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової 

служби в ході проведення антитерористичної операції, заслухавши інформацію 

начальника Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

        1.Затвердити Програму соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ОТГ на 2021 рік (додаток 1).  

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  1 до рішення п’ятої 

сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

 від 28.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ОТГ 

 на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cмт Чупахівка 2020 



 

1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Чупахівська селищна рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розробку Програми 

Програма соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ОТГ 

 на 2021 рік 

 

3 Розробник програми Чупахівська селищна рада 

4 Відповідальний 

виконавець 

Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ 

соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

6 Термін реалізації 

програми 

2021 рік 

7 Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Селищний бюджет (бюджет об’єднаної 

територіальної громади), обласний бюджет 

 

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

Впродовж останнього часу прийнято ряд нормативно-правових актів з питань 

соціального захисту населення та фінансування програм соціального захисту за 

рахунок державного та місцевого бюджетів. 

В рамках програми з метою матеріальної підтримки надається матеріальна 

допомога у вигляді додаткової 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 та особам з 

інвалідністю, які проживають на території громади та які не мають інших 

пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших 

джерел: особи з інвалідністю 1 групи по зору;матеріальна допомога інвалідам, 

інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС  та сім`ям, які 

втратили членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС; забезпечення твердим 

паливом (дровами) пільгової категорії осіб, які виконують (виконували) 

службові обов’язки у зоні антитерористичної операції (Операції об’єднаних 

сил); пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок аварії 

на ЧАЕС; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,  

технічне обслуговування автомобілів, колясок і на транспортне 

обслуговування;забезпечення відшкодування за встановлення пам’ятників та 

облаштування місць поховання загиблих учасників АТО (ООС). 

 



 

3.Визначення мети Програми 

Метою програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення, 

яке проживає на території Чупахівської ОТГ, підвищення життєвого рівня 

малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, учасників АТО та членів їх родин. 

Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити соціальну 

напругу, позитивно вплине на матеріальне становище найбільш незахищених 

жителів громади. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів                     

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2 

Програми, є: 

- підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю; 

- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій 

населення; 

- посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей; 

- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально вразливі 

категорії населення, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями, 

учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, сім’ї 

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

військової служби в ході проведення антитерористичної операції, внутрішньо 

переміщені особи та особи, які  постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та 

проживають на території ОТГ. 

Фінансування заходів Програми забезпечується  за рахунок коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади в межах асигнувань, передбачених на  

фінансування соціального захисту. На виконання заходів Програми можливе 

залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому 

законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної 

допомоги. 

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при формуванні 

показників бюджету об’єднаної територіальної громади, виходячи з реальних 

можливостей. 

Термін виконання Програми: 2021 рік  

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 



 

- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій 

населення; 

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей; 

- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян. 

Механізм реалізації Програми в частині виплати: 

- надання матеріальної допомоги 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; 

- надання матеріальної допомоги у вигляді додаткової 50% знижки плати за 

користування житлово-комунальними послугами або твердим паливом у межах 

норми споживання 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: особи з інвалідністю 1 групи по зору; 

 - забезпечення твердим паливом (дровами) сімей учасників АТО; 

- надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, інвалідність яких 

пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС та сім`ям, які втратили членів сім’ї в 

результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації 

аварії на ЧАЕС ( 26 квітня, 14 грудня );  

- виплата щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій 

Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років; 

- відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку 

(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям громадян, які 

проживають на території Чупахівської ОТГ та мають на це право відповідно до 

Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»,  «Про статус 

ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх 

соціальний захист», «Про охорону дитинства» з урахуванням положень 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. №389 «Про 

затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї». 

 

 

 



 

Заходи та потреба в коштах на 2021 рік 

 

К
-с

т
ь

 м
іс

я
ц

ів
 

С
е
р

е
д

н
ь

о
м

іс
я

ч
н

а
 

к
іл

ь
к

іс
т

ь
 н

а
д

а
н

и
х

 

п
о

с
л

у
г
 

С
е
р

е
д

н
ь

о
м

іс
я

ч
н

а
 

в
а

р
т
іс

т
ь

 в
и

т
р

а
т
, 

г
р

н
. 

Обсяг видатків, 

грн. 

м
іс

ц
е
в

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

О
б

л
а

с
н

и
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Матеріальна допомога 

інвалідам, інвалідність 

яких пов’язана із 

наслідками аварії на 

ЧАЕС 

(одноразова допомога) 

26.04.2021р. 7 1400,00 1400,00  

Матеріальна допомога 

сім`ям, які втратили 

члена сім’ї в 

результаті аварії на 

ЧАЕС (одноразова 

допомога) 

26.04.2021р. 9 1800,00 1800,00  

Матеріальна допомога 

учасникам ліквідації 

наслідків аварії на 

ЧАЕС, які мають 

інвалідність  

(одноразова допомога) 

14.12.2021р. 7 1400,00 1400,00  

щомісячна стипендія 

інвалідам та 

учасникам бойових 

дій, яким виповнилось 

90 і більше років 

12 3 600,00 7200,00  

Пільги на послуги 

зв’язку (абонементна 

плата за квартирний 

телефон) 

12 26 1083,33 13000,00  

надання матеріальної 

допомоги у вигляді 

додаткової 50% 

знижки плати за 

користування 

житлово-

комунальними 

послугами або 

твердим паливом у 

12 3 850,00 34200,00  



 

межах норми 

споживання сім’ям 

військовослужбовців, 

які загинули під час 

виконання обов’язків 

військової служби в 

ході проведення 

антитерористичної 

операції 

надання матеріальної 

допомоги у вигляді 

додаткової 50% 

знижки плати за 

користування 

житлово-

комунальними 

послугами найбільш 

вразливим категоріям 

осіб з інвалідністю 

12 1 1000,00 12000,00 

 

  

 

Додаткові кошти для 

забезпечення твердим 

паливом (дровами) 

сімей учасників АТО 

2021 рік  12000,00 12000,00  

Забезпечення твердим 

паливом (дровами) 

сімей учасників АТО 

2021 рік    48000,00 

Проведення 

безоплатного 

капітального ремонту 

власних житлових 

будинків і квартир 

осіб, які мають  на це 

право 

1 раз на 10 

років 

За 

заявою 

   

Пільгове медичне 

обслуговування осіб, 

які постраждали 

внаслідок аварії на 

ЧАЕС 

    13600,0 

Компенсаційні 

виплати особам з 

інвалідністю на 

бензин, ремонт,  

технічне 

обслуговування 

автомобілів, колясок і 

на транспортне 

    2012,00 



 

обслуговування 

Забезпечення 

відшкодування за 

встановлення 

пам’ятників та 

облаштування місць 

поховання загиблих 

учасників АТО (ООС) 

    3000,00 

Разом    83000,00 66612,00 

 

Очікуваними результатами виконання програми є посилення соціального 

захисту та покращення матеріального становища особливо вразливих категорій 

населення Чупахівської ОТГ. 

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська 

селищна рада. 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Додаток 1 

до Програми 

 

ПОРЯДОК 

надання грошової допомоги до свят та пам’ятних дат   

 

Загальні положення 

1. Цей порядок визначає умовиви плати грошової допомоги до свят та 

пам’ятних дат: 

1.1. До роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2021 року та до 

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС в 

2021  році (14 грудня): 

 -  особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа постраждалих внаслідок аварії на 

ЧАЕС  

 

Порядок відшкодування витрат 

1. Право на отримання одноразової допомоги мають особи,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та 

фактично проживають на територіїгромади. 

2. Особи, які мають право на виплату допомоги визначаються на підставі 

даних Єдиного державного реєстру осіб які мають право на пільги. 

3. Розмір допомоги становить:  

3.1. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2021 року 

особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  - 200,00 

гривень. 

3.2. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2021року 

сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  

- 200,00 гривень. 

3.3. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильської АЕС особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (14 грудня)  - 200 гривень. 

           4. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське 

державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх 

проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому 

законодавством порядку. 

5.Фінансуваннянарахованихвиплатздійснюється за рахунок місцевого 

бюджету. 

              6.Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно 

з чинним законодавством. 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до Програми 

 

Порядок 

використання бюджетних коштів для надання соціальної підтримки 

(допомоги) у 2021 році особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа 

учасників бойових дій, яким виповнилося  90 років 

 

- Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених 

для надання соціальної підтримки (допомоги) у 2020 році особам з інвалідністю 

внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій, які мешкають в 

Чупахівській ОТГ. 

- Право на отримання у 2021 році допомоги мають особи з інвалідністю 

внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій, які мешкають в 

Чупахівській ОТГ. Звернення особи для отримання допомоги не вимагається. 

- Розмір допомоги становить 200 гривень на кожну особу з інвалідністю 

внаслідок війни І групи щомісячно. Рішення про 

наданнядопомогиприймаєтьсявідділомсоціальногозахистунаселенняЧупахівськ

ої селищної ради, що є учасником Програми, на початку року протягом періоду 

дії Програми, на підставі списків. 

- Допомога виплачується щомісяця через Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або 

через уповноважені банки, визначені в установленному законодавством 

порядку. 

- Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету. 

- Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно 

з чиним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до Програми 

 

Порядок 

надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг з оплати  

житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива готівкою 

членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні 

службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) 

1.  Порядок надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг з 

оплати  житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива 

готівкою членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при 

виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) (далі Порядок) визначає умови призначення та порядок 

надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги та виплату компенсації 

на придбання твердого палива за рахунок місцевого бюджету. 

2. Порядок поширюється на  членів сімей військовослужбовців, загиблих 

(померлих) при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної 

операції. 

3. Матеріальна допомога  у вигляді знижки членам сімей 

військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового 

обов’язку під час антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.  

До житлово-комунальних послуг належать: квартирна плата, плата за 

обслуговування будинків та прибудинкових територій, водопостачання, гаряче 

водопостачання, водовідведення, користування тепловою енергією, газом, 

електроенергією. 

 Якщо будинок не підключений до системи  електро-, тепло- або 

газопостачання на опалення і в ньому наявне пічне опалення, то в такому разі 

витрати за надання пільг на придбання твердого палива для опалення житла 

надаються із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на 

домогосподарство в рік.  

4. Знижка надається  в межах норм, передбачених постановами Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» та від 

23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення 

населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх 

вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам», в таких розмірах: 



 

- членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні 

службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції об’єднаних 

сил) - 50 - процентна знижка в межах середніх норм споживання. 

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг 

та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані 

(фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її 

отримання не нараховуються. 

5. Для отримання пільг відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради надаються такі пакети документів: 

 члени сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні 

службового обов’язку під час антитерористичної операції: 

- заява; 

- копія паспорта; 

- копія ідентифікаційного номера; 

- копія документу, що підтверджує право на пільги; 

- довідка про склад сім’ї та характеристику житла з визначенням  виду 

опалення житла. 

6. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або 

через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку. 

7. Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету. 

8. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно 

з чинним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до Програми 

 

Порядок 

надання особам з інвалідністю  I групи по зору матеріальної допомоги у 

вигляді пільг з оплати  житлово-комунальних послуг готівкою 

 

1.  Порядок надання особам з інвалідністю  I групи по зору матеріальної 

допомоги у вигляді пільг з оплати  житлово-комунальних послуг (далі – 

Порядок) визначає умови призначення та порядок надання особам з 

інвалідністю I групи по зору матеріальної допомоги у вигляді пільг з оплати за 

житлово-комунальні послуги та виплату компенсації на придбання твердого 

палив за рахунок місцевого бюджету. 

2. Порядок поширюється на  осіб з інвалідністю  І групи по зору. 

3. Знижка особам з інвалідністю по зору надається незалежно від виду 

житла чи форми власності на нього.  

До житлово-комунальних послуг належать: квартирна плата, плата за 

обслуговування будинків та прибудинкових територій, водопостачання, гаряче 

водопостачання, водовідведення, користування тепловою енергією, газом, 

електроенергією. 

 Якщо будинок не підключений до системи  електро-, тепло- або 

газопостачання на опалення і в ньому наявне пічне опалення, то в такому разі 

витрати за надання пільг на придбання твердого палива для опалення житла 

надаються із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на 

домогосподарство в рік.  

4. Знижка надається в 50% розмірі та в межах норм, передбачених 

постановами Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про 

встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального 

обслуговування» та від 23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм 

забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних 

показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам». 

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг 

та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані 

(фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її 

отримання не нараховуються.  



 

5. Для отримання пільг діти з інвалідністю та особи з інвалідністю по 

зору надають управлінню соціального захисту населення Охтирської районної 

державної адміністрації пакет документів, а саме: 

- заяву; 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного номера; 

- копію довідки МСЕК; 

- довідку про склад сім’ї та характеристику житла з визначенням  виду 

опалення житла. 

6. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або 

через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку. 

- Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету. 

- Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно 

з чиним законодавством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до Програми 

Порядок 

 

використання коштів  для забезпечення твердим  

паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників  

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

 

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог Бюджетного Кодексу 

України та визначає механізм використання коштів, передбачених для 

забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників 

антитерористичної операції(операції об’єднаних сил), обсяги яких 

визначаються рішенням Сумської обласної ради згідно з чинним 

законодавством, або надання компенсації на придбання твердого палива (дров, 

торфобрикетів) сім’ям учасників антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) готівкою (далі – компенсація) за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

2. Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей 

учасників антитерористичної операції або виплата компенсації на його 

придбання надається у разі, коли житлове приміщення не забезпечене електро-, 

тепло- або газопостачанням для опалення. 

3. Твердим паливом (дровами, торфобрикетами) або компенсацією 

відповідно до цього Порядку забезпечуються особи, які виконують 

(виконували) службові обов’язки у зоні антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил), а під час виконання ними зазначених обов’язків – їх сім’ї та 

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

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

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (далі – пільгова категорія 

сімей). 

До осіб, зазначених у абзаці першому пункту 3 цього Порядку належать: 

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби 

України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці 

військових прокуратур, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, 

військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, 

Управління державної охорони України, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали 



 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у період її проведення;  

особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції 

(операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі 

формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів. 

особи, які отримали травму, поранення, контузію, або каліцтво під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районі її проведення у складі 

добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в 

подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно 

до закону військових формувань та правоохоронних органів, і виконували 

завдання антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у взаємодії із 

Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до закону 

військовими формуваннями та правоохоронними органами, яким встановлено 

статус інваліда війни відповідно до пункту 13 статті 7 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, 

начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у період її проведення, та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок захворювання, пов’язаного з 



 

виконанням обов’язків військової служби в районах антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) у період її проведення або травми, 

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

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 

у період її проведення; 

сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової 

служби в районах антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) у 

період її проведення або травми, поранення, контузії, каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, 

Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань та правоохоронних органів; 

сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) у взаємодії із Збройними Силами України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, 

Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями та правоохоронними органами, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) у період її проведення, яким встановлено статус осіб, на яких 

поширюється чинність закону відповідно до частини сьомої пункту 1 статті 10 

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

У період виконання особою, зазначеною в абзацах 3, 4, 5 пункту 3 цього 

Порядку, службових обов’язків в зоні проведення антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил), звертається один із членів її сім’ї, який 

зареєстрований разом з ним в одному домогосподарстві. До членів сім’ї 

належать: дружина (чоловік), повнолітні діти, батько, мати, дідусь, бабуся.  

4. Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) пільгової 

категорії сімей здійснюється один раз на рік в обсягах 5 кубічних метрів 



 

твердолистяних або 6 кубічних метрів шпилькових та м’яколистяних порід або 

1,2 тонни торфобрикетів на домогосподарство.  

Виплата компенсації готівкою у сумі 3200 гривень пільговій категорії 

сімей здійснюється за місцем реєстрації один раз на рік на домогосподарство.  

5. Селищна рада подає списки пільгових категорій сімей, які 

зареєстровані на території ОТГ та пакет наданих ними документів.  

6. Особи, зазначені у пункту 3 цього Порядку, подають заяву довільної 

форми, в якій зазначається їх вибір щодо забезпечення твердим паливом 

(дровами, торфобрикетами) або надання компенсації готівкою, письмову згоду 

на обробку персональних даних.  

До заяви додаються: 

 копія паспорта заявника; 

 довідка про те, що житлове приміщення забезпечується опаленням із 

застосуванням твердого палива та не забезпечується електро-, тепло- або 

газопостачанням для опалення; 

 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;

 копія довідки компетентного органу про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України;  

 довідка про склад сім’ї з місця реєстрації; 

 реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховуватиметься компенсація (у разі надання компенсації); 

для осіб, зазначених у абзацах 5 та 8 пункту 3 цього Порядку додатково 

надається посвідчення інваліда війни та члена сім’ї загиблого відповідно. 

 7. Компенсація витрат здійснюється постачальнику на підставі договору 

постачання у безготівковій формі у межах 3200 гривень вартості твердого 

палива (дров, торфобрикетів) з урахуванням доставки або здійснюється виплата 

компенсації готівкою пільговій категорії сімей у сумі 3200 гривень за рахунок 

субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам управлінням соціального 

захисту населення Охтирської районної державної адміністрації. 

 У випадку перевищення фактичної вартості твердого палива (дров, 

торфобрикетів) з урахуванням доставки суми компенсації, визначеної пунктом 

7 цього Порядку, решта коштів для компенсації витрат постачальнику, може 

покриватися за рахунок місцевого бюджету. 

8. Якщо забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) 

пільгової категорії сімей не здійснено у тому році, в якому особа мала на це 

право та подала всі необхідні документи, вона забезпечується твердим паливом 

(дровами, торфобрикетами) за минулий рік протягом наступного бюджетного 



 

року. При цьому забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) за 

минулий час здійснюється виходячи з порядку, який діяв на момент подачі 

документів. 

 9. Відображення в бухгалтерському обліку здійснюється згідно із 

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 

до Програми 

 

ПОРЯДОК 

використання коштів для забезпечення відшкодування за встановлення 

пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) 

 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Бюджетного Кодексу 

України та визначає механізм використання коштів, передбачених для 

забезпечення відшкодування за встановлення пам’ятників та облаштування 

місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) за рахунок коштів обласного бюджету. 

2. Забезпечення відшкодування за встановлення пам’ятників та 

облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) (далі – компенсація) 

здійснюється одному з членів сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), у разі якщо вартість 

пам’ятника, його встановлення та облаштування місця поховання не 

відшкодована в повному обсязі з місцевого бюджету шляхом надання цільової 

матеріальної допомоги або оплати відповідних матеріалів та послуг. 

3. Компенсацією відповідно до цього Порядку забезпечуються члени 

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

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

антитерористичній операції (далі – пільгова категорія сімей). 

До осіб, зазначених у абзаці першому пункту 3 цього Порядку, належать: 

сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 

прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, 

військовослужбовців військових прокуратур, поліцейських, осіб рядового, 

начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства 

внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної 

служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, 

інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у період її проведення, та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок захворювання, пов’язаного з 



 

виконанням обов’язків військової служби в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, або травми, поранення, контузії, каліцтва, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції(операції 

об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у період її 

проведення; 

сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової 

служби в районах антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у 

період її проведення або травми, поранення, контузії, каліцтва, одержаних під 

час безпосередньої участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних 

сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) у період її проведення, за 

умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до 

складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, Національної гвардії України та інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних 

органів; 

сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії 

України та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або 

померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час 

виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) у взаємодії із Збройними Силами України, 

Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, 

Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями та правоохоронними органами, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції (операції 

об’єднаних сил) у період її проведення, яким встановлено статус осіб, на яких 

поширюється чинність закону відповідно до частини сьомої пункту 1 статті 10 

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

До членів сім’ї відповідно до цього порядку належать: дружина (чоловік), 

повнолітні діти, батько, мати.  

4. Виплата компенсації пільговій категорії сімей здійснюється 

управлінням соціального захисту населення Охтирської районної державної 

адміністрації один раз за місцем реєстрації однієї з осіб, зазначених у пункті 3 

цього Порядку у разі часткової або повної оплати вартості пам’ятника, його 



 

встановлення та облаштування місця поховання власними коштами без 

подальшої компенсації з місцевого бюджету. 

Компенсація встановлюється у розмірі, що одночасно відповідає таким 

вимогам: 40% від загальної вартості пам’ятника, його встановлення та 

облаштування місця поховання, не більше фактично витрачених коштів 

пільговою категорією сімей та не більше 12 000 гривень. 

5. Особи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подають заяву довільної 

форми, в якій зазначається про отримання (неотримання) відшкодування з 

місцевих бюджетів та письмова згода на обробку персональних даних.  

До заяви додаються: 

 копія паспорта  заявника; 

 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера заявника;  

 копія посвідчення члена сім’ї загиблого  

 копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про 

одруження, свідоцтва про народження); 

 документи, що підтверджують вартість виготовлення пам’ятника, його 

встановлення, вартість матеріалів та робіт, необхідних на облаштування місця 

поховання; 

 реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховуватиметься компенсація. 

 Управління соціального захисту населення Охтирської районної 

державної адміністрації отримує від органів місцевого самоврядування 

інформацію про відшкодування (невідшкодування) вартості пам’ятника, його 

встановлення та облаштування місця поховання, а також може перевірити 

достовірність наданої інформації щодо встановлення відповідного статусу заявнику, 

вартості матеріалів та робіт, тощо. 

 7. Виплата компенсації готівкою пільговій категорії сімей у сумі, 

розрахованій відповідно до пункту 4 цього Порядку, здійснюється за рахунок 

іншої субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам управлінням 

соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації.

  

8. Відображення в бухгалтерському обліку здійснюється згідно із Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 

 

 



 

 

Додаток 7 

до Програми 

 

Порядок  

відшкодування коштів за надані пільги з послуг 

 зв’язку та встановлення квартирних телефонів 

 

I. Загальні положення 

1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та 

встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок) визначає  механізм 

відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення 

квартирних телефонів. 

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:  

пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на 

пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку та 

встановлення квартирних телефонів; 

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ 

до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись 

з особами, які знаходяться в тому ж місті (районі). 

II. Порядок надання послуг 

2.1. Чинними Законами України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та 

їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону 

дитинства»  визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким 

категоріям громадян:   

інвалідам війни;  

учасникам бойових дій; 

учасникам війни;  

особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби; 



 

ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів внутрішніх 

справ; 

ветеранам податкової міліції; 

ветеранам служби цивільного захисту; 

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби; 

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;  

інвалідам військової служби; 

багатодітним сім'ям. 

Відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення 

квартирних телефонів здійснюється на підставі документа, що підтверджує 

право на пільги,  виданого відповідною установою, оформленого відповідно до 

вимог чинного законодавства і завіреного печаткою.  

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим 

категоріям громадян здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання 

пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї”. 

III. Порядок відшкодування витрат 

3.1. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, як 

Розпорядник коштів, укладає договір із підприємством, яке надає послуги 

зв’язку для відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку або 

встановлення квартирних телефонів. 

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та 

встановлення квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат 

підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на 

пільги.  

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до відділу 

соціального захисту населення : 

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях 

розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у 

минулому місяці, згідно з формою «2-пільга», затвердженою п.10 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (зі 

змінами); 

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично 

надані послуги на паперових носіях; 



 

- до 5 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум 

заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що 

передує звітному. 

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства. 

Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність 

складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги. 

3.4. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

звіряє інформацію,  що міститься в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, яка надходить від 

підприємств,  що надають послуги зв’язку, і, у разі виявлення розбіжностей 

щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що надаються 

конкретному пільговику, не провадить  розрахунків, що стосуються виявлених 

розбіжностей, до уточнення цієї інформації. 

3.5. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

сплачує підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги після 

їх надходження на зазначені цілі. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу соціального захисту  

населення Чупахівської селищної ради                  Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

П’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.12.2020                                                                                       смт Чупахівка 

Про затвердження Селищної Програми 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

на непрофесійній основі на 2021 рік 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року 

№859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки 

матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши 

інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради С.Журавель, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

        1.Затвердити Програму виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на непрофесійній основі на 2021 рік (додаток 1).  

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  1 до рішення п’ятої 

сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

 від 28.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищна Програма 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

на непрофесійній основі на 2021 рік 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  смт Чупахівка 2021 



 

1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Чупахівська селищна рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розробку Програми 

Програма виплати компенсації фізичним 

особам,які надають соціальні послугина 

непрофесійній основі на 2021 рік 

 

3 Розробник програми Чупахівська селищна рада 

4 Відповідальний 

виконавець 

Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ 

соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

6 Термін реалізації 

програми 

2021 рік 

7 Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Селищний бюджет 

 

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

 Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. №859 

затверджено порядок виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на непрофесійній основі. Законодавство України про 

соціальні послуги ґрунтується на Конституції України та складається  з Закону 

України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів та 

міжнародних договорів України. 

3.Визначення мети Програми 

Метою програми є суттєве підвищення ефективності  вирішення питання щодо 

поліпшення життєдіяльності осіб, нездатних до самообслуговування, які 

потребують стороннього догляду. Вжиття передбачених цією Програмою 

заходів дозволить зменшити соціальну напругу, позитивно вплине на 

матеріальне становище найбільш незахищених жителів громади. 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів                     

та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Розв’язання конкретних проблем  вирішуватиметься через виплату щомісячної 

грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі відповідно до Порядку призначення і виплати,  

 



 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. 

№859. 

Ресурсне забезпечення Програми 

гривень 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

Програми 

Термін 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2021 200000,00 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2021 200000,00 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є: 

1)виявлення осіб, які потребують стороннього догляду (особи з інвалідністю І 

групи, діти з інвалідністю, громадяни похилого віку з когнітивними 

порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не 

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися); 

2)проведення обстеження умов проживання осіб, які звертаються за 

призначенням щомісячної допомоги; 

3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги; 

4)припинення виплати у випадках, передбачених пунктом 11Порядку подання 

та прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

послуги з догляду на непрофесійній основі». 

Для виконання вищевказаних завдань необхідно  реалізувати наступні 

заходи: 

1)забезпечити облік даної категорії громадян; 

2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів: 

заява про надання компенсації; 

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку; 

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує 

особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без 

 



 

 громадянства – копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та 

копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання 

(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій 

надаються соціальні послуги на непрофесійній основі); 

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних 

осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової 

картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 

мають відмітку в паспорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні 

послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі); 

копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з 

догляду на непрофесійній основі дитині); 

декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок 

про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У 

декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника; 

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією; 

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді 

громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, 

затвердженою МОЗ; 

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді 

невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою 

МОЗ; 

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за 

формою, затвердженою МОЗ; 

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження 

нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне органне 

захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про 

те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною 

комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, 

встановленими МОЗ; 

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких 

обмежена); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02


 

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна 

або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників). 

Очікуваними результатами виконання Програми посилення уваги 

суспільства до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду, 

поліпшення їх життєдіяльності та підвищення соціального захисту. 

6.Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми виплати компенсації фізичним 

особам,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2021 рік 

наведені у додатку 1 до Програми. 

 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська 

селищна рада. 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

П'ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ                                           

28 грудня 2020                                                                            смт Чупахівка 

Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік 

18528000000  

(код бюджету) 

Розглянувши поданий схвалений проєкт бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік, відповідно до Бюджетного кодексу 

України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Чупахівська селищна рада вирішила: 

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 

37 751 289 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету –                 

37 318 620 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень 

згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 

37 751 289 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 37 318 

620 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету у сумі 0 гривень згідно з 

додатком 3 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету у сумі 0  гривень згідно з 

додатком 3 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади у розмірі 120 000 гривень, що становить 0,32 

відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додадком 

5 до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію селищних 

програм на загальну суму 2 664 612 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2021 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 

101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та 

частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України). 

2)  джерелом формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України  

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

бюджету на 2021 рік: 



 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 

Бюджетного кодексу України,  

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 

1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам.   

8. Надати право начальнику фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на 

конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на 

депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 

бюджетного періоду. 

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної ради отримувати 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття 

тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити виконання 

норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного 

кодексу України; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 



 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання; 

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань. 

11.  Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у 

2021 році між сесіями за погодженням з постійною комісією селищної ради з 

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

інвестицій з наступним затвердженням селищною радою: 

1) вносити зміни до дохідної та видаткової частин бюджету в частині 

міжбюджетних трансфертів; 

2) приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних 

трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу 

видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів; 

3)  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету 

за програмною класифікацією видатків, а також збільшувати видатки розвитку 

за рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради; 

12.  Надати голові постійної комісії селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій право від імені комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально – економічного розвитку та інвестицій погоджувати внесення змін та 

уточнень до бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 

рік, передбачених пунктом 11 даного рішення. 

13. Дозволити фінансовому відділу Чупахівської селищної ради, за 

обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету, 

здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального 

обсягу загального та спеціального фонду за економічною класифікацією 

видатків бюджету.  

14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

15. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити 

оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

17.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – 

економічного розвитку та інвестицій відповідно до частини 1 статті 114 

Бюджетного кодексу України. 

 

 

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення сесії «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» 

Проєкт бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 

рік розроблено на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2021-2023 роки», листів Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-

14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 

рік» та від 28.11.2020 №05110-14-6/36573 «Про схвалення Кабінетом Міністрів 

України проекту державного бюджету на 2021 рік, підготовленого до другого 

читання», Закону України «Про Державний бюджет на 2021 рік» та інших 

законодавчих актів та галузевих регіональних програм 

Інформація про соціально-економічний стан розвитку регіону у 

2020 році та прогноз розвитку на 2021 рік покладені в основу проєкту 

бюджету. 

Діяльність органів виконавчої влади Чупахівської селищної 

територіальної громади в 2020 році була спрямована на запровадження 

принципів прозорості та відкритості в управлінні громадою, посилення 

позитивних тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення модернізації 

інфраструктури, ремонту доріг, проведення комплексу заходів підтримки 

незахищених верств населення, розвитку економічного потенціалу громади та 

покращення стандартів життя жителів громади. 

Завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти 

певних результатів в соціально-економічному розвитку громади, відсутня 

заборгованість з виплати заробітної плати. 

Аграрний сектор має сприятливі природні умови та значний потенціал, є 

провідною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку. 

В громаді працюють ПСП АФ «Піонер», ПСП «Ташань», ПСП 

«Комишанське», ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін», СФГ «Світлана», СФГ 

«Відродження» та СФГ «Ранок». 

В громаді вживались заходи спрямовані на збереження позитивної 

динаміки в розвитку аграрної галузі. У виробництві харчових продуктів 

провідне місце належить таким видам діяльності як виробництво молочної та 

м’ясної продукції, хліба та хлібо - булочних виробів, борошняної та 

круп’яної продукції, кондитерських виробів.   

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території 

Чупахівсьокї ОТГ є ПСП АФ «Піонер» ,ПСП АФ «Десна», ПСП «Ташань», 

СФГ «Відродження», ТОВ «Жасмін»   

 

 

 

 



 

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік враховано:  

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 

2020 рік, очікуваних показників економічної діяльності на 2021 рік; 

 - фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами за 11 

місяців 2020 року;  

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до рівня 6 000 

грн., з 01.12.2021 – 6500 грн., з 01.01.2022 – 6 700 грн., з 01.01.2023 – 7 200 грн.;  

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на 

місяць з 01.01.2021 до рівня 2 189 грн., з 01.01.2022 – 2 358 грн., з 01.01.2023 –  

2 589 грн.  

Структура доходів бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік  

гривень 

 

Всього доходи (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 37 318 620 

 

Загальний фонд 

   

36 885 951 

Спеціальний фонд ( власні 

надходження бюджетних установ) 

432 669 

Одним з основних джерел наповнення дохідної частини загального фонду 

селищного бюджету у 2021 році є податок з доходів фізичних осіб. Питома вага 

цього податку в обсязі надходжень загального фонду складає 62,04%. 

Надходження вказаного податку заплановано у розмірі 12 174 468 

гривень.  

Прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2021 році за 

окремими видами становитиме: 

гривень 

 Надходження 

у 2020 році 

Прогноз 

надходже

нь на 

2021  рік 

Відхилення 

+; - % 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 
3194148,74 

6 101 036,

0 

2906887

,0 52,35 



 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

Податок на доходи фізичних осіб 

з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших 

виплат, одержаних 

військовослужбовцями та 

особами рядового і 

начальницького складу, що 

сплачується податковими 

агентами     

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 2906574,22 5 977 942 3071368 48,62 

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 28315,37 95 490 

67174,6

3 29,65 

ВСЬОГО 6129038,33 12174468   

 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 

2021 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, 

рівня середньої заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів 

фізичних осіб, зростання рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму доходів громадян.  

Прогноз рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 

розраховано в сумі 192 000 гривень, рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення у сумі 700 гривень.   

 Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 

2021 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих 

цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові 

вироби та становитиме 120 200 гривень. 

На території Чупахівської селищної територіальної громади діють 

наступні місцеві податки та збори: податок на майно (включає: податок на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок,), єдиний 

податок та земельний податок. 



 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (питома 

вага 0,45%) розрахований в сумі 88 700 гривень з урахуванням податкової 

реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та 

фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів.  

Розрахунок прогнозної суми плати за землю (питома вага 9,014% на 

наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб 

по земельному податку та орендній платі та становить 1 769 000гривень.  

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік (питома вага 24,63%) та 

становить 4 833 900 гривень. Підвищення з 01.01.2021 прожиткового мінімуму 

до 2270 грн. та мінімальної заробітної плати до рівня 6000 грн. вплине на 

надходження єдиного податку платниками, які обрали І та ІІ групу.  

. Враховуючи даний фактор, очікувані надходження у 2021 році цього 

податку у сумі 1 171 900 гривень та індексу споживчих цін на 107,3 відсотків. 

 - єдиний податок з фізичних осіб – 1 156 900 гривень;  

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб 

– 15 000 гривень; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків- 3 662 000 гривень. 

Неподаткових надходжень (питома вага 2,20%) прогнозується  

отримати 12610 гривень, в тому числі плати за надання інших  

адміністративних  послуг  3910 гривень, державного  мита   8 700 гривень. 

Загальна сума  доходів спеціального фонду складає  432 669 гривень за 

рахунок власних надходжень. 

До бюджету Чупахівської селищної територіальної громади плануються 

отримати такі міжбюджетні трансферти: 

- - Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

12 242 600 грн. 

- базова дотація в сумі 5 669 600 грн. 

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 148 230 грн; 

-  Інші субвенції з місцевого бюджету 66 612 грн. 

 

 



 

Видаткова частина бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

Видаткову частину селищного бюджету сформовано в сумі 37 318 620 

гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 36 885 

951 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень. 

Місцевий борг селищного бюджету на 01.12.2020 відсутній. 

Місцеві запозичення у 2021  році не передбачаються. 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані виходячи з розмірів 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – 6 000 гривень та посадового 

окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2021 року – 2 670 гривні 

на місяць. 

Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 

Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку 

потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також забезпечити 

видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні 

видатки.  

Видатки загального фонду 

Обсяг видатків загального фонду становить 37 318 620 гривень, з них: 

освіта – 23 547 290 гривень (63,1відсотків), 

соціальний захист та соціальне забезпечення –2 413 612гривень (6,47 

відсотків), 

фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства « Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради» –1 800 

000гривень (4,8 відсотків), 

культура –1 896 000 гривень (5,08 відсотків), 

заходи з фізичної культури та спорту – 20 000 гривень (0,052 відсотків), 

благоустрій –410 000гривень (1,10 відсотків), 

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету –300 000 гривень (0,80 відсотків), 

державне управління 6 223 300 гривень (питома вага у видатках 

загального фонду – 16,68 відсотків), 

 інша субвенція обласному та іншим місцевим бюджетам –555 488 гривень 

(1,5відсотків), 

Видатки спеціального  фонду 

Обсяг видатків спеціального фонду планується на загальну суму  432 669 

гривень. 

Розподіл видатків в розрізі галузей: 

          -  освіта – 405 349 гривень, 



 

- соціальний захист населення – 16 320 гривень, 

- культура – 5 000  гривень, 

- апарат 6 000 гривень..  

У 2021 році з селищного бюджету передбачено передати міжбюджетні 

трансферти : 

По загальному фонду: 

1) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Сумському обласному 

бюджету на загальну суму 33 870 гривень для компенсаційних виплат та 

відшкодування вартості проїзду автомобільним транспортом загального 

користування у приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні: 

для учасників АТО та іншим ветеранам війни; інших пільгових категорій;  

2) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Грунської сільської ради в 

розмірі 521 618 гривень.  

Фінансування інвестиційних проектів у 2021 році не передбачено. 

Чупахівська селищна рада 

У проєкті бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 

2021 рік на утримання Чупахівської селищної ради заплановані видатки 

загального фонду в сумі 10 019 000 гривень, у тому числі на: оплату праці з 

нарахуваннями – 6 015 361 гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 533 291 тис. гривень; інші поточні видатки – 4 003 639 гривень. 

Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

В 2021 році на утримання відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради плануються видатки загального фонду  в сумі 

2 413 612гривень, у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 2 018 000 

гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 000 гривень; інші 

поточні видатки – 389 612 гривень. 

Видатки спеціального фонду плануються в сумі 16 320 гривень.   

У рамках проєкту Програми економічного і соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради (ТГ) на 2021 рік та наступні 2022-2023 програмні 

роки плануються кошти для : 

- організації благоустрою населених пунктів по загальному 

фонду на суму  413 000 гривень; 

- утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури по загальному фонду на суму 300 000 гривень; 

У рамках Програми фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Чупахівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на плануються кошти по загальному фонду на суму 

1 480 014 гривень, Програма забезпечення медичною стоматологічною 

допомогою населення Чупахівської обєднаної територіальної громади на 2021 

рік на суму 289 986 гривень, Програма з інфекційного контролю в КНП «Центр  

первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської  селищної ради на 2021 



 

рік на суму 30 000 гривень, Поліцейський офіцер громади Чупахівської 

селищної ради на 2021-2023 роки на суму 100 000 гривень, Поводження з 

твердими побутовими відходами в населених пунктах Чупахівської селищної 

ради на 2020-2025 роки на суму 100 000 гривень, Програма фінансової 

підтримки Комунального  підпритємства "Добробут" Чупахівської селищної 

ради на 2021 рік на суму 210 000 гривень, Розвиток та функціонування систем 

вуличного освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та 

водовідведення  Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки на суму 48 000 

гривень, Питна вода у Чупахівській селищній територіальній громаді на суму   

6 000 гривень, Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради на 

2021-2023 роки на суму 48 000 гривень, Програма виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 

2021 рік на суму 200 000 гривень, Програма соціального захисту населення 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік на суму 149 612 

гривень. 

Відділ освіти Чупахівської селищної ради 

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 

утримання відділу освіти Чупахівської селищної ради заплановані видатки на 

загальну суму 888 000 гривень. 

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 

нарахуваннями – 815 580 гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 

7500 гривень; інші поточні видатки – 64 920 гривень. 

 

КЗ Заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Сонечко-1» 

 

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 

утримання КЗ Заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Сонечко-1» 

заплановані видатки на загальну суму 3 060 000  гривень. 

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 

нарахуваннями – 2 295 350 гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 333 090  гривень; інші поточні видатки – 431 560 гривень. 

По спеціальному фонду заплановані кошти в сумі 78 689 грн. 

 

Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради та Олешнянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти ім. Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

 

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 

утримання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради та Олешнянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти ім. Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради заплановані 

видатки на загальну суму 19 537 290гривень. 

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 



 

нарахуваннями – 5 242 613 гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

– 871 672 гривень; інші поточні видатки – 13 423 005. гривень. 

По спеціальному фонду заплановані видатки в сумі 326 660 грн.  

Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради 

У проєкті бюджету громади на 2021 рік на утримання фінансового 

відділу Чупахівської селищної ради  заплановані видатки загального фонду  в 

сумі 635 000 гривень, у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями –  615 456. 

гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв –8000. гривень; інші 

поточні видатки – 11 544 гривень. 

У 2021 році планується передбачити кошти в сумі 555 488 грн. для 

передачі іншої субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету Сумської 

області в сумі 33 870 грн., та бюджету Грунської сільської територіальної 

громдаи в сумі 521 618 грн.  

Надання субвенцій на виконанн інвестиційних програм (проєктів) у 2021 

році не передбачається. 

Фінансування інвестиційних проєктів у 2021 році не передбачено на 

2022-2023 роки теж не передбачено. 

На 2021 рік не передбачено погашення довгострокових зобов’язань за 

енергосервісом у зв’язку з відсутністю таких договорів. 

Прогноз бюджету базується на принципах збалансованості, 

обґрунтованості, ефективності та результативності. 

 

 

Начальник фінансового відділу                          Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

П’ята  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

28.12.2020                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про створення Служби у справах  

дітей Чупахівської селищної ради 

 

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» та на підставі Постанови КМУ №1068 від 

30.11.2007 року «Про затвердження типових положень про службу у справах 

дітей», керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Створити Службу у справах дітей Чупахівської селищної ради: 

1.1. служба у справах дітей є юридичною особою публічного 

права без права ведення бухгалтерського обліку; 

1.2. функції з ведення бухгалтерського обліку та складання 

бухгалтерської звітності виконувати централізовано через 

бухгалтерську службу Чупахівської селищної ради. 

2. Розпорядженням селищного голови уповноважити відповідальну особу 

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради, за довіреністю, здійснити 

державну реєстрацію Служби у справах дітей Чупахівської селищної ради. 

3. Затвердити структуру Служби у справах дітей Чупахівської селищної 

ради , що дадається, додаток 1. 

6. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Чупахівської 

селищної ради, що додається, додаток 2. 

7. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити 

виготовлення печатки, штампів для Служби у справах дітей Чупахівської 

селищної ради, після його реєстрації. 

8. 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 

до рішення  п’ятої  сесії 

Чупахівської селищної ради                         

восьмого скликання 

від  28 грудня 2020 року   

 

Структура  

Служби у справах дітей  

Чупахівської селищної ради 

 

№ 

п/п 
Назва структурного підрозділу і посад 

Кількість 

штатних 

одиниць 

 1.Служба у справах дітей  

 Начальник служби 1 

 провідний спеціаліст 1 

 Всього: 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Додаток 2 

до рішення п’ятої  сесії 

восьмого скликання 

Чупахівської селищної  ради  

від  28 грудня 2020 року   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу у справах дітей  

Чупахівської селищної ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради (далі - служба) є 

структурним підрозділом Чупахівської селищної ради, утворюється селищною 

радою і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

забезпечує виконання покладених на неї завдань. 

1.2. Служба підзвітна та підконтрольна селищній раді, підпорядкована 

виконавчому комітету Чупахівської селищної ради та Чупахівському 

селищному голові. 

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, указами та 

розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 

іншими нормативними актами, рішеннями Чупахівської селищної ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим 

Положенням. 

1.4. На працівників служби поширюється дія Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». 

1.5. Служба утримується за рахунок коштів селищного бюджету. 

1.6. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із 

зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 

1.7. Юридична адреса служби у справах дітей Чупахівської селищної 

ради: 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка, вул. 

Воздвиженська, буд.53. 

ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

2.1. Загальна чисельність служби затверджується Чупахівською 

селищною радою, штатний розпис Чупахівським селищним головою. 

2.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду 

розпорядженням Чупахівського селищного голови на конкурсній основі чи за 

іншою процедурою, передбаченою законодавством України, звільняється з 

посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного 

законодавства України.  



 

2.3. Працівники служби призначаються на посаду розпорядженням 

Чупахівського селищного голови на конкурсній основі. Звільняються з посади 

розпорядженням Чупахівського селищного голови, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

2.4. Начальник служби: 

здійснює керівництво роботою служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків; 

- затверджує функціональні обов'язки працівників служби; 

- забезпечує планування роботи служби та контролює його виконання; 

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

- надає пропозиції щодо використання коштів в межах затвердженого 

кошторису витрат; 

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на 

утримання служби та реалізацію місцевих цільових програм; 

- звітує перед Чупахівським селищним головою про виконання 

покладених на службу завдань та затверджених планів роботи; 

- представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими 

структурними підрозділами селищної ради, з міністерствами, іншими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями - за дорученням керівництва селищної ради; 

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень служби; 

- забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього 

службового розпорядку та виконавської дисципліни; 

- здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства; 

- за необхідності бере участь у роботі сесій селищної ради, у засіданнях 

виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та 

виконавчим комітетом. 

2.5. Начальник служби несе відповідальність за бездіяльність або 

невиконання наданих прав, порушення правил внутрішньою розпорядку та 

трудової дисципліни, загальних правил поведінки державного службовця та 

обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходженням служби; у разі неналежного виконання своїх 

обов’язків несе матеріальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність 

згідно чинного законодавства. 

2.5. У разі відсутності начальника служби його обов'язки покладаються 

на особу, визначену в установленому порядку. 

2.6. Положення про службу затверджується Чупахівською селищною 

радою. 

2.7. Посадові інструкції працівників служби затверджуються 

начальником служби. 

2.8. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

служби, в ній можуть створюватись дорадчі органи, координаційні ради, колегії 

у складі начальника служби (голова), представників структурних підрозділів 



 

Чупахівської селищної ради, а також представників органів Національної 

поліції, підприємств, установ, організацій (за згодою). 

Склад дорадчого орану затверджується селищним головою за поданням 

начальника служби. 

Рішення дорадчого органу впроваджується в роботу наказами начальника 

служби. 

  

ІІІ. ЗАВЛАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ 

  

3.1. Завдання служби: 

3.1.1. Реалізація на території селищної ради державної політики з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими 

структурними підрозділами селищної ради, органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо 

захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей. 

3.1.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності. 

3.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо 

встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в 

дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї. 

3.1.5. Здійснення: 

контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і 

закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності (за наявності таких 

закладів); 

перевірки стану виховної роботи з дітьми у навчальних закладах за 

місцем проживання. 

3.1.6. Ведення державної статистики щодо дітей. 

3.1.7. Ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок). 

3.1.8. Організація та проведення, разом з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів 

Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення 

причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність (організація 

профілактичних заходів (рейдів). 

3.1.9. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 

організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.1.10. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній 



 

території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, 

духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності 

та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

3.1.11. Здійснює роботу в Єдиній інформаційно-аналітичній системі 

«Діти» по веденню електронного банку даних дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, громадян України, які бажають взяти їх на виховання; 

3.2. Відповідно до покладених завдань служба: 

3.2.1. Організовує розроблення і здійснення на відповідній території 

заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 

3.2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм 

власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень 

практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо 

соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень. 

3.2.3.  Подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів 

у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів 

дітей. 

3.2.4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 

вчиненню ними правопорушень. 

3.2.5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях. 

3.2.6. Разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради 

організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та 

інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, 

вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх 

прав та інтересів. 

3.2.7. Організовує і проводить разом з іншими структурними 

підрозділами селищної ради, уповноваженими підрозділами органів 

Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, 

що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень. 

3.2.8. Розробляє і подає на розгляд селищної ради пропозиції стосовно 

бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо 

реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої па подолання дитячої 

бездоглядності та безпритульності. 

3.2.9. Забезпечує ведення обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок). 

3.2.10. Вживає заходів щодо: 

надання дитині статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 



 

батьківського піклування або його зміни; 

усиновлення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування; 

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 

влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї; 

влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя та вибуття з неї; 

повернення в Україну позбавлених батьківського піклування дітей, які є 

громадянами України: взаємодіє із закордонними дипломатичними установами 

України, організовує зустрічі дитини на території України, її тимчасового 

влаштування; 

забезпечення повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного 

проживання. 

3.2.11.  Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів. 

3.2.12. Готує та подає, в установленому порядку, статистичну звітність. 

3.2.13. Організує і проводить особистий прийом громадян, у 

встановленому законодавством України порядку, розглядає звернення 

громадян, підприємств, установ та організацій у тому числі об’єднань 

громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити з питань, 

що належать до компетенції служби, вживає відповідні заходи до усунення 

причин, які викликають скарги, забезпечує виконання вимог законодавства 

України про доступ до публічної інформації. 

3.2.14. Здійснює перевірку, у разі необхідності, умов роботи працівників, 

яким не виповнилося 18 років, на підприємствах, установах та організаціях 

незалежно від форми власності. 

 3.2.15. Забезпечує соціальний захист внутрішньо переміщених дітей без 

супроводу законних представників, шляхом звернення до відповідного 

структурного підрозділу з питань соціального захисту населення із заявою про 

взяття дитини на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території 

або району проведення антитерористичної операції. 

 3.2.16. Бере участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків, судовому 

розгляді за участю неповнолітнього обвинуваченого. 

3.2.1 7. Сприяє у: 

вирішенні спорів між батьками щодо визначення імені, прізвища, по 

батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання 

дитини; 

реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини, дитини, покинутої у 

пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, а також дитини, мати, 

якої померла чи місце проживання матері встановити не можливо; 

забезпеченні захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема, розгляд 

питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, 

а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, які його не мають. 

3.2.18. За дорученням керівництва, аналізує матеріали, які надходять від 

правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 

органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 

розгляду. 



 

3.2.19. Забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної 

політики стосовно захисту персональних даних. 

3.2.20. Проводить роботу з укомплектування, зберігання. обліку та 

використання архівних документів. 

3.2.21. Забезпечує своєчасне внесення достовірної інформації в Єдину 

інформаційно-аналітичну систему «Діти» щодо дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, потенційних 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

3.2.22. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що 

належать до компетенції служби, через засоби масової інформації. 

3.2.23. Розробляє проєкти розпоряджень селищного голови, рішень 

Чупахівської селищної ради та її виконавчого комітету в межах своєї 

компетенції.  

3.2.24. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних 

інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка 

вчинила домашнє насильство у будь-якій формі. 

3.2.25. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 

батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а 

також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, 

інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими 

вони можуть скористатися. 

3.2.26. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними 

представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому 

насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням 

представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції. 

3.2.27. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом 

посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків 

у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які 

постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє 

насильство у будь-якій формі. 

3.2.28. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на службу 

завдань, відповідно до законодавства. 

 

IV.ПРАВА СЛУЖБИ  

4.1. Служба має право: 

4.1.1 Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 

обов'язковими для виконання структурними підрозділами Чупахівської 

селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, посадовими особами, громадянами. 

4.1.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею 

рішень. 

 4.1.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 



 

селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, місцевих органів 

виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші 

матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів 

державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань. 

 4.1.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі 

порушення прав та інтересів дітей. 

 4.1.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень. 

 4.1.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних 

закладів усіх форм власності дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади. 

4.1.7. Влаштовувати: 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на 

усиновлення; 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до медичного, 

навчального, виховного закладу, іншого закладу або установи, в яких 

проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

дітей в сім’ю родичів, знайомих; 

тимчасово, дітей у притулок для дітей, центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей або центр соціальної підтримки дітей та сім’ї. 

4.1.8. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 

 4.1.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних 

установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан 

виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання. 

 4.1.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх, відносинах 

з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. 

4.1.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 

посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення 

прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і 

вживати заходів до усунення таких причин. 

4.1.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах 

дітей. 

 4.1.13.Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими га іншими 

об'єднаннями громадян і благодійними організаціями. 

 4.1.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до її компетенції. 

 4.1.15. Відвідувати дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 



 

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; 

вживати заходів для соціального захисту дітей. 

 4.1.16. Проводити заходи, акції, свята спрямовані на соціальну підтримку дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

 4.1.17. Подавати селищному голові, Чупахівській селищній раді та її 

виконавчому комітету пропозиції з питань, що належать до компетенції 

служби. 

 4.1.18. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Чупахівської 

селищної ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за 

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до 

компетенції служби. 

4.1.19. Під час виконання покладених на службу завдань взаємодіяти з 

іншими структурними підрозділами Чупахівської селищної ради, а також 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.  

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ 

 

5.1. Персональну відповідальність за роботу служби та належне 

здійснення покладених на неї завдань та функцій несе начальник служби. 

5.2. Працівники служби можуть бути притягнуті до цивільної, 

адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у 

порядку, передбачених чинним законодавством України. 

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне 

виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 

інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством. 

 

VI.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Припинення діяльності служби здійснюється за рішенням 

Чупахівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до 

процедури розгляду питань у Чупахівській селищній раді, передбаченої 

Регламентом роботи селищної ради. 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

П’ята  сесія 

  

                                                           РІШЕННЯ 

 

28.12.2020                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про утворення філії опорного  

закладу «Довжицька філія  

Чупахівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів  Чупахівської  

селищної ради Охтирського району  

Сумської області»   

 

Відповідно до статей 104-107 Цивільного кодексу України, статті 59 

Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26, пунктів 

1-3 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 13 Закону України «Про освіту», статей 31,32,33,34,37 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту»,  враховуючи рішення 

конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти серед закладів 

загальної середньої освіти Чупахівської селищної  ради, з метою забезпечення 

надання якісних освітніх послуг жителям  Чупахівської  селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1.  Утворити філію опорного закладу «Довжицька філія Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» 

2. Затвердити Положення  Довжицької філії  Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського  району 

Сумської області (додається) 

3. Затвердити Статут Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області в новій 

редакції (додається) 

4. Припинити діяльність юридичної особи – Комунальний заклад 

Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-заклад дошкільної освіти   Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області (42724, Сумська область, 

Охтирський район, село Довжик, вулиця Адміністративна,7, код 

ЄДРПОУ-23053625), реорганізувавши її шляхом приєднання  до 

Чупахівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, як філії даної 

освітньої установи. 



 

5.  Установити, що Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області є 

правонаступником усіх прав та обов’язків Комунального закладу 

Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-заклад дошкільної освіти Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області. 

6. Установити термін проведення реорганізації Комунального закладу 

Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів-заклад дошкільної освіти   Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області  не менше двох місяців з дня 

оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті центрального органу 

державної влади, що реалізує політику  в сфері  державної реєстрації. 

7. Створити комісію  з припинення діяльності (ліквідаційна комісія) 

Комунального закладу  Довжицький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  (додаток 1) 

8. Даній комісії здійснити організаційно-правові заходи щодо припинення  

діяльності Комунального закладу Довжицький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області в 

порядку та у строки передбачені чинним законодавством. 

9. Голові комісії: 

1) впродовж трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення 

повідомити державного реєстратора щодо реорганізації Комунального 

закладу Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти   Чупахівської селищної 

ради Охтирського району  Сумської області   шляхом приєднання до 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  та подати в 

установленому порядку та у визначені законодавством терміни  

необхідні документи  для внесення до Єдиного державного реєстру 

відповідних записів; 

2)  встановити двомісячний  строк для пред’явлення  кредиторами своїх 

вимог з дня оприлюднення  інформації  на офіційному  веб-сайті  

центрального органу державної влади, який реалізує політику в сфері 

державної реєстрації; 

3) забезпечити складання передавального акта та подати його на 

затвердження Чупахівському селищному голові. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

 з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

                                                                                                                 Додаток 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

СКЛАД 

ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

ГОЛОВА КОМІСІЇ: 

Бекірова Олена                  - в.о.начальника відділу освіти, молоді та  

Русланівна                          спорту  Чупахівської селищної ради 

                                             Охтирського району Сумської області; паспорт 

                                             МА 105511, виданий Охтирським МРВ УМВС  

                                             України в Сумській області, 12.06.1996,  

                                             ідентифікаційний номер 2880108282 

 

ЧЛЕНИ  КОМІСІЇ: 

Ромась Вікторія                  - в.о.головного бухгалтера  відділу освіти, молоді  

Іванівна                               та спорту  Чупахівської селищної ради 

                                             Охтирського району Сумської області; паспорт 

                                             МА 105511, виданий Охтирським МРВ УМВС  

                                             України в Сумській області, 12.06.1996,  

                                             ідентифікаційний номер 2880108282 

 

Макарова Світлана             - директор Чупахівської загальноосвітньої школи 

Миколаївна                         І- ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

                                             Охтирського району Сумської області;   

                                             ідентифікаційний номер - 2289403027 

 

Гудим Віра                         -в.о. директора  Довжицького навчально-виховного 

Миколаївна                         комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 

                                             заклад дошкільної освіти Чупахівської  

                                             селищної ради Охтирського району Сумської                                                      

                                             області;   

                                             ідентифікаційний номер - 2560513081 

 

 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Затверджено рішенням п’ятої  сесії  

восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради  від 28.12.2020 року 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про Довжицьку філію 

Чупахівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради  

Охтирського району 

Сумської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Довжицька філія (далі філія) опорного закладу загальної середньої 

освіти Чупахівської загальноосвітньої школи І-III ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області (далі опорна школа) 

- це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у початковій та 

базовій освіті на закріпленій засновником території обслуговування. 

1.2. Адреса: 42724, Сумська область, Охтирський район, село Довжик, 

вулиця Адміністративна,7. 

1.3. Засновником філії є Чупахівська селищна рада. 

1.4 Головною метою філії є забезпечення громадянам здобуття   

початкової та базової освіти. 

1.5. Головними завданнями філії є: 

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх 

спрямування на задоволення освітніх потреб учнів, створення єдиної системи 

виховної роботи; 

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, 

учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її 

фізичного і психічного здоров'я; 

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями 

безперервної дошкільної, початкової та базової освіти в обсязі державних 

стандартів дошкільної, початкової та базової освіти, розвитку їх творчих 

здібностей і нахилів; 

- формування і розвиток творчої особистості з усвідомленою 

громадською позицією, почуттям національної самосвідомості; 

- виховання громадянина України; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

- виховання в учнів, вихованців поваги до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії; 

- розвиток особистості учня, вихованця, його здібностей і обдарувань, 

наукового світогляду; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів; 

- створення умов для оволодіння системою знань про природу, людину 

і суспільство. 

1.7. Філія діє на підставі установчих документів (Статуту опорного 

закладу, Положення про філію). 



 

1.8. Філія в своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Положенням про 

навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад - 

загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 березня 2003р. №306 зі змінами, іншими законодавчими актами, 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 

та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями 

засновника, розпорядженнями Чупахівської селищної ради та наказами відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

1.9. Філія несе відповідальність за реалізацію головних завдань, 

визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»,   Положенням про навчально-виховний комплекс «дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній 

навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад», затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №306 зі змінами; 

безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти. 

1.10. Філія в складі опорного закладу утворена з метою: 

- створення єдиного освітнього простору; 

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, до якісної освіти; 

- створення умов для здобуття особами дошкільної, початкової та 

базової освіти, забезпечення всебічного розвитку особи, незалежно від місця їх 

проживання; 

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів 

округу. 

1.11. Мова навчання в закладі - українська. 

 

II. Організація освітнього процесу 

 

2.1. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до плану роботи, 

розробленого керівництвом опорного закладу. 

2.2. Робочий навчальний план   філії розробляється керівництвом 

опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених МОН України, з урахуванням особливостей 

контингенту учнів, їх потреб у здобутті освіти, наявного освітнього рівня та 

затверджуються в установленому порядку. 

2.3. Філія працює за навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України 

й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно 

до вікових особливостей та природних здібностей дітей. 

2.4. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у 

межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту»,   та цим Положенням. 



 

2.5. Мережа класів формується в установленому порядку на підставі 

нормативів наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та санітарно- 

гігієнічних умов для здійснення освітнього процесу. Індивідуальне навчання 

організовується в порядку, визначеному МОН України. За погодженням з 

директором опорного закладу можуть створюватися класи-комплекти. 

2.6. Прийом учнів до філії здійснюється, як правило, відповідно до 

території обслуговування. 

2.7.  Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, до початку 

навчального року за наказом директора опорного закладу, що видається на 

підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про 

народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про 

наявний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 

років. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання 

до іншого навчального закладу. 

2.8. Переведення і випуск учнів визначається нормативними 

документами Міністерства освіти і науки України. 

2.9. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у філії 

здійснюється в установленому порядку згідно з нормативами, встановленими 

Міністерством освіти і науки України погодженими з Міністерством фінансів 

України. 

2.10. У філії за бажанням батьків та учнів, за погодження з директором 

опорного закладу, при наявності відповідної бази та фінансування для учнів 

можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування та відрахування 

дітей здійснюється наказом директора опорного закладу. 

2.11. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ 

на семестри) та режим роботи філії встановлюються директором опорного 

закладу у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. 

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з 

дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і 

затверджується директором опорного закладу. 

2.12. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності 

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством). 

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем 

відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. 

2.14. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом 

навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення 

яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться 

до особових справ учнів. 

2.15. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і 

навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна 

характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. 

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців). 

2.16. Навчання у випускному 4 класі завершується державною 

підсумковою атестацією. За результатами навчання учням (випускникам) 



 

видається відповідні документи. 

2.17. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання 

доводяться до відома учнів класним керівником. 

2.18. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних 

причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, 

що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством 

охорони здоров’я України. 

2.19. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4 класів можуть 

нагороджуватися Похвальним листом. 

2.20. Під час літніх канікул у філії може створюватись пришкільний 

табір. Директор табору призначається з числа педагогів наказом директора 

опорного закладу. 

Учасники освітнього процесу: 

1. Учасниками освітнього процесу в філії є вихованці дошкільного віку, 

учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, 

представники громадськості. 

2. Статус учасників освітнього процесу, їхні права і обов'язки 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»,  іншими актами законодавства України, правилами внутрішнього 

розпорядку, Статутом опорного закладу та цим Положенням. 

3. Учні філії мають право на: 

- доступність і безоплатність освіти; 

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального 

плану, позакласних занять, гуртків; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 

- користування навчальною, матеріально-технічною, культурно- 

спортивною, побутовою та оздоровчою базою філії та опорного закладу; 

- участь у різних видах навчальної, практичної діяльності, олімпіадах, 

виставках, конкурсах тощо; 

- участь в органах громадського самоврядування; 

- вільне вираження поглядів, переконань; 

- участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, 

клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

4. Учні зобов'язані: 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не 

меншому, ніж визначено Державним стандартом освіти; 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуватись вимог Положення про філію, правил внутрішнього 

розпорядку та Статуту опорного закладу; 

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, 

поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу 

відповідно до цього Положення, Статуту опорної школи та правил 



 

внутрішнього розпорядку закладу; 

- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, 

майна інших учасників освітнього процесу; 

- не палити, не вживати алкоголю та наркотичних засобів; 

- дотримуватись правил особистої гігієни; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не 

заборонені чинним законодавством. 

5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний 

рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, 

забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний 

стан здоров'я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов'язки. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників 

здійснюється директором опорного закладу. 

6. Педагогічні працівники мають право на: 

- захист професійної честі та гідності; 

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не 

шкідливих для здоров'я учнів; 

- брати участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього 

процесу; 

- брати участь в роботі методичних об'єднань, нарад, зборів опорного 

закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи; 

- підвищення кваліфікації і перепідготовку, позачергову атестацію; 

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, 

експериментальної, пошукової роботи; 

- вносити пропозиції керівництву опорного закладу й відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо поліпшення навчально-

виховної роботи; 

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 

7. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається за винятком випадків, передбачених законодавством 

України. 

8. Педагогічні працівники зобов'язані: 

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін 

відповідно до навчальних програм, дотримуючись вимог Державного стандарту 

початкової та базової загальної середньої освіти; 

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також 

збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; 

- утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до 

державної символіки, принципи загальнолюдської моралі; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися 

Статуту опорного закладу та цього Положення; 

- брати участь у роботі педагогічної ради опорного закладу; 



 

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України; 

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим 

шкідливим звичкам; 

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 

майстерність, загальну і політичну культуру; 

- виконувати накази директора опорного закладу, завідувача філії, 

органів управління освітою. 

9. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі 

законодавства директором опорного закладу і затверджується відділом освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

10. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

11. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про 

працю. 

12. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України. 

13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила 

внутрішнього розпорядку опорного закладу, це Положення, не виконують 

посадових обов'язків або за результатами атестації не відповідають займаній 

посаді, звільняються з роботи директором опорного закладу згідно з 

законодавством. 

14. Права і обов'язки допоміжного персоналу регулюються трудовим 

законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку опорного 

закладу, цим Положенням. 

15. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

- обирати і бути обраним до органів самоврядування; 

- звертатися до органів управління освітою, директора опорного 

закладу, завідувача філії і органів громадського самоврядування з питань 

навчання, виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення освітнього 

процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах самоврядування 

опорного закладу та у відповідних державних органах. 

16. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття 

дітьми початкової та базової загальної середньої освіти і зобов'язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною початкової та базової 

загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, 

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 



 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та 

рідних мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

- виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, 

передбачених законодавством, опорний заклад за клопотанням завідувача філії 

може порушувати питання про відповідальність таких осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав. 

18. Представники громадськості мають право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в 

навчальному закладі; 

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, 

секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню навчального закладу; 

- проводити консультації для педагогічних працівників. 

19. Представники громадськості зобов'язані: 

- дотримуватися Статуту опорного закладу, Положення про філію, 

захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя. 

 

III. Управління філією 

 

3.1. Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією  

відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про 

філію. Завідувачем філією може бути громадянин України, який має вищу 

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи 

не менше як 3 роки. 

3.2. Завідувач філії   призначається та звільняється з посади 

начальником відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради за 

поданням директора опорного закладу згідно із законодавством. 

3.3. Завідувач філії: 

- здійснює керівництво педагогічним колективом, створює необхідні 

умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок учнів; 

- відповідає за реалізацію Державних стандартів освіти, за якість і 

ефективність роботи педагогічного колективу; 

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

- розпоряджається в установленому порядку та в межах наданих йому 

повноважень шкільним майном; 

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 



 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників підприємств, установ, організацій у освітньому процесі, 

керівництві учнівськими об'єднаннями за інтересами; 

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або 

психічного насильства; 

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, 

наркотиків; 

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 

їх виконання; 

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу навчального закладу. 

3.4. Завідувач філією є головою педагогічної ради - постійно діючого 

колегіального органу управління філією. 

3.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб філії. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може 

бути менше чотирьох на рік. 

3.6. Педагогічна рада розглядає питання: 

- удосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу; 

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів 

про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та 

працівників закладу; 

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання 

ними своїх обов'язків. 

 

IV. Фінансування та матеріально-технічна база 

 

4.1. Матеріально-технічна база філії включає будівлі, споруди, землю, 

обладнання, комунікації, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в 

балансі опорного закладу. 

4.2. Майно філії закріплюється за нею на праві оперативного управління. 

4.3. Списання майна (крім малоцінного) проводиться за погодженням з 

Чупахівською селищною радою. 

4.4. Філія не може передати в оренду нерухоме майно без згоди 

засновника. 

4.5. Філія відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм з їх охорони. 

4.6. Для забезпечення освітнього процесу база філії складається із 

навчальних кабінетів, майстерні, а також спортивної зали, бібліотеки, їдальні 



 

тощо. 

4.7. Філія має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та ігровий 

майданчики, тощо. 

4.8. Фінансово-господарська діяльність філії здійснюється директором 

опорного закладу на основі кошторису опорного закладу. 

 

V. Контроль за діяльністю філії 

 

5.1. Державний контроль за діяльністю філії здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері  освіти. 

5.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки 

України, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Чупахівська 

селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та 

адміністрація опорного закладу. 

5.3. Основною формою контролю за діяльністю філії є аудит, який 

проводиться не рідше одного разу в десять років у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

5.4. У період між аудитом проводяться перевірки філії з питань 

пов'язаних з її освітньою діяльністю. Зміст, види цих перевірок визначаються 

залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше один-два рази на 

рік. Перевірки з питань не пов'язаних з освітньою діяльністю проводяться 

відповідно до чинного законодавства. 

 

VІ. Реорганізація або ліквідація філії 

 

6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає 

Чупахівська селищна рада відповідно до вимог законодавства. 

 

 

   Секретар   селищної ради                               Микола Маслюк 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області -  опорний заклад 

Чупахівського освітнього округу (далі опорний заклад). Скорочена назва 

українською мовою: Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів. Знаходиться у власності 

Чупахівської селищної ради. 

Форма власності — комунальна. 

Організаційно-правова форма — заклад. 

1.2. Юридична адреса опорного закладу: 42722, Україна, Сумська область, 

Охтирський район, смт. Чупахівка, пров. Шкільний, 2. 

Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області є правонаступником Чупахівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, Грінченківського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

Лантратівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів – дошкільного навчального закладу Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, КЗ Довжицький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради Охтиирського району Сумської області. 

1.3. Опорний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер, може мати рахунки в органах Казначейства, 

самостійний баланс та має у своєму складі філії, а саме: 

Грінченківська філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області; 

Лантратівська філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області; 

Довжицька філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 Філія опорного навчального закладу – територіально відокремлений 

структурний підрозділ, утворений з метою надання освітніх послуг у сфері 

дошкільної, початкової та базової  освіти за місцем проживання.  

Філія не є юридичною особою і діє на підставі Положення, затвердженого 

в установленому порядку. 

1.4. Засновником опорного закладу є Чупахівська селищна рада, яка 

здійснює фінансування, його матеріально-технічне забезпечення, надає 

необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та 

територію обов'язкового обслуговування. 

1.5. Опорний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, 

наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про освітній округ,  

рішеннями Засновника та уповноваженого ним органу, цим Статутом. 



 

1.6. Опорний заклад та його філії утворюється з метою: 

 створення єдиного освітнього простору; 

 забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми 

потребами, до якісної освіти; 

 створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, 

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого 

вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також 

допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання; 

 раціонального і ефективного використання наявних ресурсів опорного 

закладу та філії, їх модернізації. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності: 

 вільне володіння державною мовою; 

 здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; 

 інноваційність; 

 екологічна компетентність; 

 інформаційно-комунікаційна компетентність; 

 навчання впродовж життя; 

 громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

з усвідомленням рівних прав і можливостей; 

 культурна компетентність; 

 підприємливість та фінансова грамотність; 

 інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. 

1.7. Головними завданнями опорного закладу та його філій є 

 забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної загальної 

середньої освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти; 

 підготовка учнів до професійного самовизначення;  

 організація поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням 

нахилів, здібностей і побажань дітей та згоди їх батьків; 

 виховання громадянина України; 

 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 



 

 формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості; 

 виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів 

України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, 

відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків 

людини й громадянина; 

 розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 

світогляду; 

 реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

 виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності; формування засад здорового 

способу життя, збереження й зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; 

 відродження й примноження інтелектуального потенціалу України. 

1.8. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи 

навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну 

загальну середню освіту”, інших актів законодавства та цього Статуту з 

урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю та інших 

особливостей організації освітнього процесу. Дистанційне, індивідуальне 

навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному 

МОН.   

Враховуючи педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги, за погодженням з 

директором опорного закладу, у філіях можуть створюватись з’єднані класи 

(класи-комплекти) початкової школи згідно з Положенням про з’єднаний клас 

(клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу . 

1.9. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту»; 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

 дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі 

зобов'язань за міжнародними угодами; 

 дотримання фінансової дисципліни. 

1.10. Діяльність опорного закладу будується на принципах гуманізму, 

демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних 

організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і 

естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних 

цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації 

змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його 

індивідуалізації. 



 

1.11. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

Статутом. 

1.12. В опорному закладі навчання ведеться українською мовою. Може 

бути запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів і вивчення мов 

інших народів. 

 1.13. Опорний заклад має право: 

 визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із засновником; 

 запроваджувати поглиблене вивчення предметів та профілі навчання за 

згодою батьків та учнів; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

 в установленому порядку розробляти та впроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани; 

 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 

 проходити в установленому порядку інституаційний аудит; 

 використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

 бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом; 

 отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

 залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку визначеному законодавством України; 

 висвітлювати діяльність освітньої установи на власному  веб-сайті та в 

соціальних мережах. 

 встановлювати власну атрибутику і символіку; 

 встановлювати шкільну форму одягу для учнів; 

 надавати населенню додаткові освітні послуги; 

 об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, 

організацій (вітчизняних і іноземних) на основі угод і договорів про співпрацю; 

 користуватись пільгами, що передбачені державою. 

1.14. У опорному закладі створюються та функціонують різні методичні 

об’єднання, соціально-психологічна служба, творчі групи, пари, інші методичні 

структури, діяльність яких не суперечить чинному законодавству. 

1.15. Взаємовідносини опорного закладу з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 2.1. Опорний заклад освіти Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного 

планів, концепції розвитку закладу. У плані роботи відображаються 

найголовніші питання роботи закладу освіти, визначаються перспективи його 

розвитку. 



 

План роботи затверджується радою навчального закладу, схвалюється 

педагогічною радою. 

 2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня 

програма, яка   погоджується радою закладу освіти і затверджується керівником 

закладу. 

2.3. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та 

інших предметів визначаються Міністерством освіти й науки України на основі 

встановлених відповідним органом нормативів фінансування здобуття 

загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів 

місцевого бюджету може встановлюватися менша наповнюваність класів і 

груп. 

 2.4. Відповідно до освітньої програми школи педагогічні працівники 

самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають 

гриф Міністерства освіти й науки України, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що 

мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні 

державних стандартів.  

2.5. У закладі освіти варіативність загальної середньої освіти 

забезпечується наявністю в її змісті варіативного компоненту, який 

визначається закладом з урахуванням інтересів і побажань здобувачів освіти, 

їхніх батьків та у відповідності до можливостей фінансових витрат згідно з 

кошторисом школи. 

2.6. Школа здійснює освітній процес за денною формою навчання. 

Бажаючим надається право й створюються умови для індивідуального 

навчання, інклюзивного навчання, прискореного закінчення школи, складання 

екзаменів екстерном. 

2.7. Зарахування здобувачів освіти до опороної школи і філій проводиться 

до початку навчального року наказом директора, що видається на підставі 

особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків, або осіб, які їх замінюють) 

або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про 

народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, 

документа про наявний рівень освіти (крім осіб, які вступають до першого 

класу). 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 

початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати 

здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

2.8. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними 

початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням 

освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття 

такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним 

законом.  

2.9. У разі потреби здобувач освіти може перейти протягом будь-якого 

року навчання до іншої школи. Переведення до іншого закладу здійснюється за 

наявності особової справи здобувача освіти встановленого Міністерством 



 

освіти і науки зразка. При цьому до заяви додаються відповідні документи про 

освіту (табель успішності, довідка або свідоцтво). 

2.10. Режим роботи опорного закладу освіти з 8.00 до 17.00 год. при 

п'ятиденному робочому тижні. Вихідні дні — субота, неділя, святкові. 

2.11.У школі для здобувачів освіти 1-9 класів за їх бажанням, бажанням 

їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-

матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть 

створюватися групи продовженого дня. 

Зарахування до ГПД й відрахування дітей з них здійснюється наказом 

директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх заміняють). 

Порядок комплектування груп продовженого дня та організація їх роботи 

визначається Типовим положенням про ГПД. 

2.12. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.  

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року. 

2.13. Відволікання здобувачів освіти за рахунок навчального часу для 

виконання й здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, 

забороняється (крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України). 

2.14. За погодженням з відповідним органом державного управління 

освітою запроваджується такий графік шкільних канікул: осінні — 7 днів; 

зимові — 16 днів; весняні — 7 днів; літні — не менше 8 тижнів. 

Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити 

менше 30 календарних днів, влітку — 8 тижнів. 

2.15. Тривалість уроку в 1 класі чотирирічної початкової школи 

становить 35 хвилин, в 2-4 класах — 40 хвилин; в усіх інших класах — 45 

хвилин.  

2.16. У закладі освіти встановлюється така тривалість перерв між уроками: 

перша перерва — 10 хв., друга перерва — 20 хв., третя — 20 хвилин, четверта 

— 10 хвилин, п'ята перерва — 10 хвилин, шоста перерва — 10 хвилин. 

2.17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних 

та педагогічних вимог, узгоджується з радою школи й затверджується 

директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі 

навчальних занять.  

2.18. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні курси, спецкурси та інші 

позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів 

здобувачів освіти, їхнє виховання та розвиток творчих здібностей і обдарувань. 

 2.19. Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти і педагогічних вимог. Їх доцільність, характер, 

зміст і обсяг визначається вчителем. У першому класі домашні завдання не 

задаються протягом року. 

2.20. У першому класі протягом усього навчального року дається словесна 

характеристика знань здобувачів освіти. У другому класі за рішенням 

педагогічної ради оцінювання навчальних досягнень проводиться з ІІ семестру, 



 

а в наступних класах вона обов'язково доповнюється в балах за критеріями 12-

бальної системи оцінювання знань. Результати семестрового, річного, 

підсумкового оцінювання доводяться до відома здобувачів освіти класним 

керівником (головою атестаційної комісії). У документах про освіту (свідоцтво, 

атестат) вносяться оцінки відповідно до загальноприйнятої дванадцятибальної 

системи оцінювання знань. 

2.21. Порядок переведення й випуск здобувачів освіти із школи 

визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності. 

 2.22. Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної 

загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової 

атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених 

законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

 2.23. Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти. 

 2.24. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 2.25. Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної 

середньої освіти визначаються спеціальним законом. 

2.26. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь школи, видається 

відповідний документ про освіту . 

 За успіхи в навчанні для здобувачів освіти встановлюється такі форми 

морального й матеріального заохочення: грамоти, цінні подарунки, преміальні 

виплати за рішенням педагогічної ради, ради школи. 

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками освітнього процесу є: 

 здобувачі освіти; 

 педагогічні  працівники; 

 батьки здобувачів освіти; 

 фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

 інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього 

процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти. 

3.2. Права та обов'язки здобувачів освіти, педагогічних та інших 

працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом. 

3.3. Здобувачі освіти мають право на: 

 навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

 індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх 

складності, методів і засобів навчання; 

 якісні освітні послуги; 

 справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання; 

 відзначення успіхів у своїй діяльності; 



 

 свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової і науково-технічної діяльності тощо; 

 безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці; 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, 

пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти; 

 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

 особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

 інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

3.4. Здобувачі освіти зобов'язані: 

 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров'я, здоров'я 

оточуючих, довкілля; 

 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його 

наявності). 

3.5. Здобувачі освіти мають також інші права та обов'язки, передбачені 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

3.6. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

3.7. Здобувачі освіти залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, 

які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної 

праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил 

особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.8. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний 

рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, 

забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний 

стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки. 



 

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України 

про працю, Законом України " Про загальну середню освіту" та іншими 

законодавчими актами. 

3.10. Педагогічні  працівники мають право на: 

 академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 

 педагогічну ініціативу; 

 розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

 користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

 вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і 

організацій, інших суб'єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

 відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

 справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

  захист професійної честі та гідності; 

 індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за 

межами закладу освіти; 

  творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 

років із зарахуванням до стажу роботи; 

 безпечні і нешкідливі умови праці; 

 подовжену оплачувану відпустку; 

 участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

 участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

3.11. Педагогічні  працівники зобов'язані: 

 постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 

 виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

 сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров'я; 

 дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

 дотримуватися педагогічної етики; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 



 

 формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

 виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

 формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

 захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

 додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов'язки. 

 3.12. У закладі освіти обов’язково проводиться атестація педагогічних 

працівників. Атестація педагогічних працівників — це система заходів, 

спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності 

педагогічних працівників. 

 3.13. Атестація педагогічних працівників може бути черговою або 

позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше 

одного разу на п'ять років, крім випадків, передбачених законодавством. 

 3.14. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

 3.15. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення 

педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством. 

 3.16. Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 3.17. Педагогічні  працівники мають також інші права та обов'язки, 

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором 

та/або установчими документами закладу освіти. 

3.18. Права та обов'язки інших осіб, які залучаються до освітнього 

процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або 

установчими документами закладу освіти. 

3.19. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

Особи, винні в порушенні цієї статті, несуть відповідальність згідно з 

законом. 

3.20. Батьки здобувачів освіти мають право: 

 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти; 

 звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 
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 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

 брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини; 

 брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

 отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати 

навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і 

результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої 

діяльності. 

3.21. Батьки здобувачів освіти зобов'язані: 

 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля; 

 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

 дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

 формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового 

стану; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

 виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

3.22. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними 

своїх обов'язків, захищає права сім'ї. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають 

поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних 
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релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають 

враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього 

процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших 

учасників освітнього процесу. 

3.23. Інші права та обов'язки батьків здобувачів освіти можуть 

встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і 

договором про надання освітніх послуг (за наявності). 

3.24. Представники громадськості мають право: 

 керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;  

 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню; 

 проводити консультації для педагогічних працівників; 

 брати участь в організації навчально-виховного процесу, педагогічної 

ради. 

3.25. Представники громадськості зобов'язані: 

 дотримуватися статуту школи, виконувати накази та розпорядження 

директора школи, рішення органів громадського самоврядування; 

 дотримуватися етики поведінки та моралі; 

 захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, 

пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, тютюну 

тощо. 

IV. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 4.1. Управління Чупахівською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів 

та її філій здійснюється її засновником та/або уповноваженим ним органом. 

Безпосереднє керівництво здійснює директор, який призначається на посаду та 

звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним 

органу та діє відповідно Посадової  інструкції . 

4.2. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти 

призначається на посаду за результатами конкурсного відбору . 

4.3. Положення про конкурс на посаду керівника державного, 

комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує 

засновник  . 

 4.4. Заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної 

середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником 

цього закладу. Керівник закладу загальної середньої освіти має право 

оголосити конкурс на вакантну посаду. 

 4.5. У разі надходження до засновника закладу загальної середньої освіти 

обґрунтованого звернення піклувальної ради або органу самоврядування 

закладу загальної середньої освіти щодо звільнення керівника цього закладу 

засновник зобов'язаний розглянути його і прийняти обґрунтоване рішення у 

найкоротший строк. 

 4.6. Директор школи та його заступники є адміністрацією школи.  

 4.7. Вищим органом громадського самоврядування школи є загальні 

збори (конференція) її колективу, що скликається не менше одного разу на рік. 

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу 

обираються від таких трьох категорій: 



 

 працівників школи — зборами трудового колективу;  

 учнів другого-третього ступеня — класними зборами;  

 батьків, представників громадськості — класними батьківськими 

зборами.  

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Загальні збори 

(конференція) правочинна, якщо в ній бере участь не менше половини делегатів 

кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів 

присутніх делегатів. 

Право скликати загальні збори (конференцію) мають голова ради школи, 

делегати конференції, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної 

кількості, директор школи, засновник.  

 Конференція: 

 обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;  

  заслуховує звіт директора й голови ради 

 розглядає питання навчально-виховної, методичної й фінансово-

господарської діяльності школи; 

 затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, 

розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи; 

 приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших 

педагогічних працівників. 

4.8. У період між конференціями діє рада школи. 

4.8.1. Метою діяльності ради є: 

 сприяння демократизації й гуманізації освітнього процесу; об’єднання 

зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо 

розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу; 

 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління; 

 розширення колегіальних форм управління; 

 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з 

організацією освітнього процесу. 

4.8.2. Основними завданнями ради є : 

 підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, 

громадськістю, державними та приватними інституціями; 

 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи 

та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу; 

 формування навичок здорового способу життя; 

 створення належного педагогічного клімату в школі; 

 сприяння духовному, фізичному розвитку здобувачів освіти та набуття 

ними соціального досвіду; 

 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та 

виховання здобувачів освіти, творчих пошуків і дослідно-експериментальної 

роботи педагогів; 

 сприяння організації дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти; 

 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і 

вдосконалення процесу навчання та виховання здобувачів освіти; 



 

 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень 

чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти; 

 стимулювання морального та матеріального заохочення здобувачів 

освіти, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей; 

 зміцнення партнерських зв'язків між родинами здобувачів освіти та 

школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу. 

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного 

колективу, здобувачів освіти II-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. 

Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними 

зборами (конференцією) школи. Рішення про дострокове припинення роботи 

члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами 

(конференцією). На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на 

третину. 

4.8.4. Рада школи діє на засадах : 

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

 дотримання вимог законодавства України; 

 колегіальності ухвалення рішень;  

 добровільності й рівноправності членства, гласності.  

 Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами 

(конференцією). 

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше 

чотирьох разів на навчальний рік 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора 

школи, власника, а також членами ради. 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. 

У разі рівної кількості голосів вирішальним голосом є голос голови ради. 

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту школи, 

доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, 

батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється 

узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. 

До складу комісії входять представники органів громадського 

самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету. 

4.8.5. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова 

ради може бути членом педагогічної ради. Головою не можуть бути директор 

та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати 

постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст 

їх роботи визначається радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі 

питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-

виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів. 

4.8.6. Рада школи: 

 організовує виконання рішень конференції; 

 вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, 

вивчення іноземних мов та мов національних меншин; 



 

 спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи школи та 

здійснює контроль за його виконанням; 

 разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ; 

 затверджує режим роботи ; 

 сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в 

органах місцевого самоврядування; 

 приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до 

нагородження випускників школи золотою медаллю " За високі досягнення у 

навчанні" або срібною медаллю " За досягнення у навчанні" та похвальними 

грамотами " За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"; 

 разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних 

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи 

можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і 

держави; 

 погоджує освітню програму на кожний навчальний рік; 

 заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з 

питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; 

 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями 

  виступає ініціатором проведення добродійних акцій; 

 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає 

громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами 

позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-

масових заходів з учнями; 

 приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; 

 розглядає питання родинного виховання; 

 бере участь за згодою батьків або осіб, які їх заміняють, в обстеженні 

житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-

економічних умовах; 

  розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти 

учнями; 

 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним 

обслуговуванням учнів; 

 розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи 

навчального закладу; 

 вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків 

роботи. 

Склад комісій та зміст їх роботи визначається радою. 

4.9. При школі за рішенням загальних зборів (конференції) може 

створюватися й діяти піклувальна рада. 

4.9.1. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності 

загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб 



 

особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й 

виховання. 

4.9.2. Основними завданнями піклувальної ради є: 

 сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної 

загальної середньої освіти;  

 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, 

установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на 

поліпшення умов навчання й виховання учнів у школі; 

 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, 

культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази; 

 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних 

працівників; 

 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду 

загальнообов'язкового навчання; 

 запобігання дитячій бездоглядності; 

 сприяння працевлаштуванню випускників школи; 

 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів; 

 всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школи. 

4.9.3. Піклувальна рада формується у складі 12 осіб з представників 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних. 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) 

школи шляхом голосування простою більшістю голосів. 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не 

допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес 

(відвідування уроків тощо) без згоди директора школи. 

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних 

зборах (конференції) на його місце обирається інша особа. 

4.9.4. Піклувальна рада діє на засадах: 

 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, 

суспільства, держави; 

 дотримання вимог законодавства України; самоврядування; 

 колегіальності ухвалення рішень; добровільності й рівноправності 

членства; гласності. 

 Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань 

визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. 

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини й більше її 

членів. 

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її членів. 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. 

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. 



 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома 

колективу школи, батьків, громадськості. їх виконання організовується членами 

піклувальної ради. 

4.9.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом 

голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 

З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар. 

Голова піклувальної ради: 

 скликає й координує роботу піклувальної ради; 

 готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;  

 визначає функції заступника, секретаря та інших членів; 

  представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях 

з питань, віднесених до її повноважень. 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам 

піклувальної ради. 

4.9.6. Піклувальна рада має право: 

 вносити на розгляд виконавчої влади, директора школи, конференції 

пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, 

наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-

оздоровчої бази  

 коли;залучати додаткові джерела фінансування ; вживати заходи до 

зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи; 

 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів; брати участь 

у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою 

сприяння їх вирішенню у встановленому порядку; 

 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять 

представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх 

заміняють, представники учнівського самоврядування. 

4.10. Директор школи: 

 здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового 

й кваліфікаційного рівня працівників; 

 організовує освітній процес; 

 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем 

досягнень здобувачів освіти у навчанні; 

  відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу; 

 створює необхідні умови для здобувачів освіти у позакласній та 

позашкільній роботі, проведенні виховної роботи; 

 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки; 

 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання й виховання, 

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; 

 забезпечує права здобувачів освіти на захист їх від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, 

майстернями, навчально-дослідними ділянками; 



 

 контролює харчування й медичне обслуговування здобувачів освіти; 

 здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни 

обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

 розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; 

 видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх 

виконання; 

 за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила 

внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи; 

 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку 

та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

 несе відповідальність за свою діяльність перед здобувачами освіти, 

батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, 

місцевими органами державної виконавчої влади тощо. 

4.11. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на 

підставі законодавства директором школи. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки 

(посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. 

Перерозподіл навантаження протягом навчального року допускається 

лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається 

робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю. 

4.12. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган 

— педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор школи. 

4.12.1. Педагогічна рада розглядає питання: 

 удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, планування 

та режиму роботи; 

 переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі 

документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у 

навчанні; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої 

творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки і 

передового педагогічного досвіду; 

 морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників 

школи. 

4.12.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно 

до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх 

доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної 

ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу. 

4.13. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські 

організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. 

4.14. Учнівські збори школи — колективний орган учнівського 

самоврядування.   Учнівські збори школи (класу): 

 обирають органи учнівського самоврядування школи (класу); 

 висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського 

самоврядування; 



 

 обговорюють питання організації навчання, діяльності учнівського 

колективу. 

 Батьківські збори школи - колективний орган батьківського 

самоврядування. Батьківські збори школи: 

 обирають своїх представників для участі в роботі громадського 

самоврядування школи; 

 залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами 

позакласної та позашкільної роботи; 

 вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників 

пропозиції щодо організації освітнього процесу в класі і шкільному підрозділі; 

 запрошують педагога-вихователя, вчителів, представників державних 

органів управління, адміністрацію школи для обговорення окремих питань, що 

турбують батьків. 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, 

вартість яких відображено в балансі школи. 

5.2. Майно школи належить їй на правах власності, повного господарського 

відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, 

рішення про заснування й статуту школи та укладених нею угод. 

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм з їх охорони. 

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна 

проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, 

завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5. Для забезпечення освітнього процесу база школи складається із 

навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної, обслуговуючої праці 

тощо), а також спортивної кімнати, бібліотеки, медичного, комп'ютерного 

кабінетів, їдальні.  

5.6. Школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, 

зона відпочинку, квітники, господарські будівлі, ділянка для вирощування 

овочів. 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу освіти і її філій 

здійснюється  самостійно через    бухгалтерію закладу освіти на основі 

кошторису закладу. 

6.2. Джерелами формування кошторису є: 

 кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому 

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення 

вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; 

 кошти місцевого бюджету; 

 кошти, отримані за надання платних послуг; 

 доходи від продукції навчально-виробничих майстерень, від здачі в 

оренду приміщень, споруд, обладнання; 



 

 благодійні внески, гранти та дарунки юридичних і фізичних осіб. 

6.3. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та 

інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, 

установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних 

надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов 

колективу. 

6.4.Порядок діловодства й бухгалтерський облік у школі визначаються 

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти й науки 

України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний 

заклад. Бухгалтерський облік в закладі здійснюється самостійно. 

6.5.У закладі освіти утворюється бухгалтерська служба, яка діє відповідно 

до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», Податкового кодексу України, Положення про бухгалтерську службу 

закладу освіти, затвердженого директором. Звітність про діяльність школи 

встановлюється відповідно до чинного законодавства. 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

7.1. Опорний заклад освіти за наявності належної матеріальної, соціально-

культурної та фінансової бази має право налагоджувати прямі міжнародні 

зв'язки на основі самостійно укладених угод, створювати спільні 

навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади), а 

також вступати до міжнародних організацій. 

7.2. Опорний заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства 

укладати угоди про співробітництво, встановлювати зв'язки з 

навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 

фондами як на території України, так і за її межами. 

VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ  

8.1. Контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

8.2.  Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного 

нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти . 

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних 

умов. 

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО ЗАКЛАДУ 

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає 

засновник.   

9.2. При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються 

або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно 

до законодавства про працю України. 

9.3. При реорганізації чи ліквідації школи, здобувачам освіти  повинна 

бути забезпечена можливість продовження освітнього процесу відповідно до 

чинного законодавства. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК          

 



 

 

 

                                      

                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме   скликання 

П’ята сесія  

РІШЕННЯ  

 

 28.12.2020                                                                                       смт Чупахівка                                                                                                      

Про встановлення у 2021 році  

надбавки за престижність праці 

педагогічним працівникам закладів 

освіти Чупахівської селищної ради 

 

       Керуючись  статтями 16,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2011 року №373 «Про встановлення  надбавки педагогічним 

працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх. Професійно-

технічних навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів 

незалежно від їх підпорядкування  зі змінами від 11.01.2018 року №23, з метою 

цільового, економічно-обгрунтованого використання бюджетних коштів та 

приведенням у відповідність  із затвердженими обсягами видатків фонду 

заробітної плати педагогічних працівників закладів освіти Чупахівської 

селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

1. Установити педагогічним працівникам закладів загальної середньої 

освіти  Чупахівської селищної ради у 2021 році надбавку за престижність 

праці в розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

2. Установити педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти  

Чупахівської селищної ради у 2021 році надбавку за престижність праці в 

розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

3. Установити педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти  

Чупахівської селищної ради у 2021 році надбавку за престижність праці в 

розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

4. Керівникам шкіл,  заступникам директора з навчально-виховної роботи, 

завідувачам філій, вчителям, які апробують державний стандарт  

початкової освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики 

у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» встановити доплату  за престижність праці  в розмірі 20% 

відсотків. 

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 

                                              



 

                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                П’ята  сесія 

               Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                        смт  Чупахівка 

 

     Про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок під 

польовими дорогами на території Чупахівської громади 

 

 Відповідно до статей 12,17,122 Земельного кодексу України, Порядку 

проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.06.2019 року № 476,    керуючись статтями 26, 35 

Закону України «Про землеустрій», Законом України від 19 серпня 2018 року 

№2498-YIII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення  правил 

землеустрою у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні»,   пунктом 34 

частини 1  статті 26, статтею 33  Закону України  «Про місцеве самоврядування  

в Україні», з метою впорядкування угідь, встановлення місця розташування 

земельних ділянок під польовими дорогами, їхніх меж, розмірів, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії з питань  будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,   

селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Надати дозвіл Чупахівській селищній раді Охтирського району дозвіл 

на  розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок під польовими дорогами, що знаходилися в колективній 

власності АПК « Нива», АПО « Олешнянське», АПО «Більшовик», КСП                          

ім. Щорса, КСП « Чупахівський бурякорадгосп», КСП «Піонер» та КСП                             

ім. Луначарського, які розташовані за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

         2. Зобов’язати Чупахівську селищну раду: 

         1) Замовити виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами комунальної 

власності; 

         2) Подати виготовлені технічні документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами комунальної 

власності на затвердження сесії селищної ради згідно чинного законодавства. 

      

 



 

  3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.  

 

  

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5490 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:001:5490). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5490), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:003:0283;  5920355500:01:003:0284;  5920355500:01:003:0285; 

5920355500:01:003:0286; 5920355500:01:003:0287; 5920355500:01:003:0288;  

5920355500:01:003:0289; 5920355500:01:003:0290 відповідно до Закону України 

« Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

  

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

питань будівництва, житлово – коммунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:002:5109 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

5920382000:01:002:5109). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:002:5109), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:002:5117; 5920382000:01:002:5116 відповідно до Закону України 

« Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

  

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

питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Луценко Інні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Луценко Інни 

Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1,8792 га, розташовану за межами населених пунктів Чупахівської 

селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Луценко Інні Сергіївні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної власності 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5173. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Луценко Інні Сергіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,8792 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5173 розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Луценко Інні Сергіївні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Божко Світлані Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Божко Світлани 

Володимирівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1,3500 га, розташовану в межах с. Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Божко Світлані Володимирівні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського  призначення  комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в 

межах с. Розсохувате  Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0002. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Божко Світлані 

Володимирівні, зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 1,3500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0002 розташовану в межах с. Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Божко Світлані Володимирівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Божко Олександру  Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Божко 

Олександра  Володимировича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, площею 1,3500 га, розташовану в межах с. Розсохувате на 

території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Божко Олександру Володимировичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського  призначення  комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в 

межах с. Розсохувате  Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0001. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Божко Олександру 

Володимировичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),   

земельну ділянку площею – 1,3500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0001 розташовану в межах с. Розсохувате на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Божко Олександру Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Титоренко Олені Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Титоренко Олені 

Іванівні, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),  про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1,8690 га, розташовану за межами населених пунктів Чупахівської 

селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Титоренко Олені Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної власності 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5171. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Титоренко Олені Іванівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),  земельну ділянку 

площею – 1,8690 га  для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5171 розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Титоренко Олені Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ольховику Олексію Олеговичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянину Ольховику 

Олексію Олеговичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1,5124 га, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ольховику Олексію Олеговичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0013. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Ольховику Олексію 

Олеговичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),   

земельну ділянку площею – 1,5124 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0013 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Ольховику Олексію Олеговичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Гущі Леоніду Володимировичу для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Гущі Леоніда 

Володимировича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,0513 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Гущі Леоніду 

Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) ( 02.01) за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Лебединська, 42,  Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер 5920355500:02:002:5207. 

2. Передати громадянину Гущі Леоніду Володимировичу зареєстрованому 

за адресою: (конфіденційна інформація),  у приватну власність земельну 

ділянку площею 0,0513 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) (код згідно 

КВЦПЗ 02.01), кадастровий номер 5920355500:02:002:5207 із земель житлової 

та громадської забудови за адресою: смт Чупахівка, вул. Лебединська, 42,  

Охтирського району, Сумської області. 

3. Громадянину Гущі Леоніду Володимировичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Гущі Леоніду Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Гущі Леоніда 

Володимировича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1326 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Гущі Леоніду 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства  ( 01.03) за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Лебединська, 42,  Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер 5920355500:02:002:5208. 

2. Передати громадянину Гущі Леоніду Володимировичу зареєстрованому 

за адресою: (конфіденційна інформація), у приватну власність земельну ділянку 

площею 0,1326 га. для ведення особистого селянського господарства (код 

згідно КВЦПЗ 01.03), кадастровий номер 5920355500:02:002:5208 із земель 

запасу сільськогосподарського призначення за адресою: смт Чупахівка, вул. 

Лебединська, 42,  Охтирського району, Сумської області. 

3. Громадянину Гущі Леоніду Володимировичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Невдачину Віталію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Невдачина 

Віталія Сергійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1,7464 га, розташовану за межами населених пунктів Чупахівської 

селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Невдачину Віталію Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5176. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Віталію 

Сергійовичу зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,7464 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5176 розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Невдачину Віталію Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Гончар Ніні Анатоліївні 

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118, 125  Земельного 

кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

Гончар Ніни Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,6000 га, розташовану в межах с. 

Оленинське на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Гончар Ніні Анатоліївні, зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,6000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Оленинське, 

Охтирського району Сумської області. 

 

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Скрипника Олега Володимировича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 34, 

83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України, керуючись рішенням 29-ї 

сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 09.07.2020 «Про 

створення громадських пасовищ на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області», рішенням 4 позачергової сесії  

Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 11.12.2020 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

створення громадських пасовищ», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Скрипника Олега Володимировича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки – 

кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

    1. Відмовити громадянину Скрипнику Олегу Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної 

власності за рахунок земельної ділянки – кадастровий номер: 

5920382000:01:004:5036 яка розташована на території  Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області, у зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка виділена та затверджена для створення громадських пасовищ які не 

передаються у приватну власність. 

 

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянки Скрипник Аліни Олегівни про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 22, 34, 

83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу України, керуючись рішенням 29-ї 

сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 09.07.2020 «Про 

створення громадських пасовищ на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області», рішенням 4 позачергової сесії  

Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 11.12.2020 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

створення громадських пасовищ», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 

Скрипник Аліни Олегівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства за рахунок земельної ділянки – кадастровий номер: 

5920382000:01:004:5036, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

    1. Відмовити громадянці Скрипник Аліні Олегівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства із земель комунальної власності за 

рахунок земельної ділянки – кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036 яка 

розташована на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка виділена та 

затверджена під створення громадських пасовищ які не передаються у приватну 

власність. 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви громадянина Заікіна Юрія Михайловича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного 

кодексу України, Закону України « Про землеустрій» враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина Заікіна Юрія Михайловича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Відмовити громадянину Заікіну Юрію Михайловичу, зареєстрованому за 

адресою: (конфіденційна інформація), в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства у зв’язку з тим, що земельна ділянка на 

яку вказані графічні матеріали сформована та має кадастровий номер: 

5920385400:01:001:5771 площа якої  2,2 га, що перевищує площу норм надання 

земельних ділянок у власність,  для зменшення площі сформованої земельної 

ділянки Чупахівській селищній раді потрібно замовити поділ вищезазначеної 

земельної ділянки, в наслідок якого зміниться кадастровий номер земельної 

ділянки та зареєструвати новостворені ділянки в комунальну власність. 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного 

кодексу України, Закону України « Про землеустрій» враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

проект щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кудріній Любові 

Семенівні, для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) в с. Буро-Рубанівка, на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0011, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

    1. Відмовити громадянці Кудріній Любові Семенівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), в затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Буро-Рубанівка, на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:03:001:0011 з наступних 

причин: 

   1) на земельній ділянці розташовані будівлі/споруди; 

   2) в проекті відсутні правовстановлюючі документи підтверджуючі право 

власності заявника  на будівлі/споруди.                                                                                                             

  2. Громадянці Кудріній Любові Семенівні надати підтверджуючі документи на 

право власності на будівлі, розташовані на даній земельній ділянці. 

   3. Відмова не позбавляє замовника проекту землеустрою права повторного 

звернення щодо затвердження проекту землеустрою після усунення недоліків. 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               П’ята  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

          Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 

59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного 

кодексу України, Закону України « Про землеустрій» враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гончар 

Валентині Володимирівні, для ведення особистого селянського господарства 

(код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Буро-Рубанівка, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382800:03:001:0013, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

    1. Відмовити громадянці Гончар Валентині Володимирівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), в затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Буро-Рубанівка, на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382800:03:001:0013 з наступних 

причин: 

   1) на земельній ділянці розташовані будівлі/споруди; 

   2) в проекті відсутні правовстановлюючі документи підтверджуючі право 

власності заявника  на будівлі/споруди.                                                                                                             

  2. Громадянці Гончар Валентині Володимирівні надати підтверджуючі 

документи на право власності на будівлі, розташовані на даній земельній 

ділянці. 

   3. Відмова не позбавляє замовника проекту землеустрою права повторного 

звернення щодо затвердження проекту землеустрою після усунення недоліків. 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                  П’ята  сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

28.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про внесення змін до рішення третьої позачергової сесії восьмого 

скликання від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення першого 

пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 09.11.2020 «Про 

кількісний і персональний склад виконавчого комітету Чупахівської 

селищної ради» 

 

        Керуючись п.3 частини 1 ст.26,  ст. 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію селищного голови 

Олександра Кужеля про внесення змін до рішення третьої позачергової сесії 

восьмого скликання від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення першого 

пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 09.11.2020 «Про 

кількісний і персональний склад виконавчого комітету Чупахівської селищної 

ради»,селищна рада   ВИРІШИЛА  : 

1. Інформацію селищного голови Олександра Кужеля про внесення змін до 

рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання від 23.11.2020 «Про 

внесення змін до рішення першого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради» взяти до уваги. 

2. Внести зміни до складу виконавчого комітету Чупахівської селищної ради. 

3. Затвердити  кількісний та персональний  склад виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради (Додаток). 

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

людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього 

середовища . 

                                                         

  Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Додаток  до рішення  п ’ятої 

сесії восьмого скликання   

від   28.12.2020  

«Про внесення змін до рішення третьої 

 позачергової сесії восьмого скликання  

від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення 

 першого пленарного засідання першої 

 сесії восьмого скликання від 09.11.2020  

«Про кількісний і персональний склад  

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради» 

 

                       Склад виконавчого комітету Чупахівської селищної ради 

 

1. Олександр Кужель -                                   голова Чупахівської селищної ради 

 

2.  Микола Маслюк -                                     секретар Чупахівської селищної   

                                                                        ради 

 

3. Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                        селищної ради 

 

4. Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                       ступенів 

 

 

5.Яна Сев’ян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ    

                                                                         І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

 

6.Валентина Нагорна -                                   завідуюча ЗДО «Сонечко» 

 

                                                     

7.Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик 

 

8.Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик 

 

 

9. Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань» 

 

10.Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ  

                                                                        «Піонер» 

 



 

 

11.Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр 

                                                                        первинної медико – санітарної 

                                                                        допомоги» Чупахівської 

                                                                        селищної ради      

                                                      

12. Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка 

                                                                        

13. Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ   

                                                                          І-ІІІ   ступенів  

 

14.Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ 

 

                          «Піонер» 

 

15.Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка 

 

 

16. Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка» 

17. Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка 

18. Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка 

 

 

 

 

                                                                                                     

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 
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