
                                                                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

 

Відповідно до статті 22,  пункту «а» частини 4 статті 89 Бюджетного 

Кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» 

підпункту 4 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі клопотання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Сонечко – 1», 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, Чупахівської 

селищної ради, відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 

115 000 грн.,з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 7000 

грн. на направити на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 87 400 грн., та на видатки спеціального фонду по КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 

34 600 грн.  

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)»  кошти в сумі 758,16 грн. направити на 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 758,16 грн. 

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2274 

«Оплата природного газу»  в сумі 33 725 грн. та направити на видатки по 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 18 500 грн. на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 11 018 грн., на КЕКВ 2220 

«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 1200 грн., та частину 

коштів направити на видатки спеціального фонду на КЕКВ 3110 «Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування»  3007 грн. 



З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» кошти в сумі 18 641 грн. направити на видатки 

по ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар» 141 грн. , та на видатки по ТКВКБМС 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» 18 500 грн.  

З ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 12 000 грн., на КЕКВ 2240 

«оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000 грн., на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 9 000 грн.  

З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі  29 000 грн. направити на видатки 

по ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 29 000  грн.  

З ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 15 000 грн., та направити на видатки по 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 10 000 гр., та на 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 5 000 грн.  

З ТКВКБМС 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 

10 000 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 200 грн. 

направити на видатки по ТКВКБМС 0813160 «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на  КЕКВ 2730 

«Інші виплати населенню» в сумі 10 000 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 200 грн. 

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу по ТКВКБМС 0813160 «Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги». 

З ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 687 грн., направити на видатки по КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1 687 грн. з КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» 65 грн., на направити на ТКВКБМС 0813241 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і 



соціального забезпечення» на КЕКВ 2210 ««Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» кошти в сумі 65 грн. 

З ТКВКБМС 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» 4 963 грн., направити на видатки 

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4 963  грн.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                  Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії сьомого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.01.2020 року «Про 

виділення коштів з вільного залишку» 

На підставі статті 22, статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 65 

пункту 23, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 28.01.2020 року «Про виділення коштів з 

вільного залишку»  та викласти його у новій редакції: 

1. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по 

загальному фонду , який склався на 01.01.2020 року, кошти субвенції з 

державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного 

розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами 

(заходами) в сумі 143 013,42  грн., та направити на видатки спеціального 

фонду бюджету розвитку по ТПКВКМБ 06117363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» в сумі  143 013, 42 грн. 

2. Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по 

загальному фонду , який склався на 01.01.2020 року, залишки медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі 336, 89 грн. та 

направити ТКВКБМС 3719420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного 

управління інших рівнів» кошти в сумі 336,89 грн.  для передачі до бюджету 

Охтирської міської об’єднаної територіальної громади для здійснення 

видатків вторинної медичної допомоги жителям Чупахівської ОТГ.  



Фінансовому відділу Чупахівської селищної відкрити мережу по 

ТКВКБМС 3719420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду». 

3. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ по загальному 

фонду залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров`я в сумі 

355 876,68 грн. та направити на ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» в сумі 121 583,68 грн. КЕКЕВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» 

в сумі 34 293 грн. та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 200 000 

грн.  

4. Виділити кошти з вільного залишку бюджету Чупахівської ОТГ 

по загальному фонду який склався на 01.01.2020 року кошти в сумі 159 430 

грн. та направити на видатки спеціального фонду по  ТКВКБМС 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 3110 

«Придбання предметів і обладнання довгострокового користування» в сумі 

31 000 грн. та видатки по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 5 000 грн. на видатки спеціального фонду ТКВКБМС 

0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання предметів і 

обладнання довгострокового користування» 16 500 грн. та видатки 

загального фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 

500 грн.  та ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених 

пунктів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 5 000 

грн. та КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 97 430 грн.   

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

             Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення тридцять дев'ятої сесії сьомого скликання 

Довжицької сільської ради від 19.12.2019 року «Про сільський бюджет на 

2020 рік» 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 

частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

клопотання Довжицької сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки з ТКВКБМС 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення),міської,селищної,сільської рад та їх виконавчих комітетів» 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» в сумі 2000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 12000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 7000,00 грн, ТКВКБМС 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 30000,00 грн  та направити на видатки ТКВКБМС 

0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладі» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

48000,00 грн, КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» в сумі 3000,00 грн., 

ТКВКБМС 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 

20000,00 грн. 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про сільську Програму виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про соціальні послуги» з урахуванням 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від 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 вищезгаданої категорії громадян, 

селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити Програму виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 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 четвертої 

позачергової сесії восьмого 

скликання Чупахівської 

селищної ради від 11.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

Сільська Програма 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

на непрофесійній основі на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Довжик 2020 

 

 

 



1. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Довжицька сільська рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розробку Програми 

Програма виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі на 2020 рік 

 

3 Розробник програми Довжицька сільська рада 

4 Відповідальний 

виконавець 

Довжицька сільська рада 

5 Учасники програми Довжицька сільська рада 

6 Термін реалізації 

програми 

2020 рік 

7 Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Сільський 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 

грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

Програми 

Термін 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2020 24324,00 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2020 24324,00 

 

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 11 Порядку 

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 орфанне 

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); 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6.Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 

наведені у додатку 1 до Програми. 

 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Олешнянська сільська рада. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до Програми 

 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

Програми 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня (грн.) 

Очікува

ний 

результ

ат 

1 Виплата 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

послуги з 

догляду на 

непрофесійній 
основі особам з 

інвалідністю І 

групи, дітям з 

інвалідністю, 

громадянам 

похилого віку з 

когнітивними 

порушеннями, 

невиліковно 

хворим, які 

через 
порушення 

функцій 

організму не 

можуть 

самостійно 

пересуватися та 

самообслуговув

атися 

Забезпечен

ня виплати 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги на 
непрофесій

ній основі 

2020 рік Довжицька 

сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 

24324,00 Посилен

ня уваги 

суспільс

тва до 

потреб 

осіб, які 

потребу

ють 
стороннь

ого 

догляду, 

поліпше

ння їх 

життєдія

льності 

та 

підвище

ння 

соціальн
ого 

захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі в 2020 році  

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно 

до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Призначити компенсацію Загребельному Миколі Івановичу                  

(с. Довжик), який надає послуги з догляду на непрофесійній основі особам з 

інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з 

когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, які через порушення 

функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 

самообслуговуватися в розмірі 24324,00 грн. 

2. Довжицькій сільській раді виплатити компенсацію 

Загребельному Миколі Івановичу (с. Довжик), який надає послуги з догляду 

на непрофесійній основі. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій.  

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 



 

    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

Про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів 

місцевого бюджету Довжицької сільської ради та до рішення тридцять 

дев'ятої сесії сьомого скликання Довжицької сільської ради від 

19.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 

частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

клопотання Довжицької сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відкрити мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевого 

бюджету Довжицької сільської ради на 2020 рік по ТКВКБМС 0113160 

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги». 

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки з ТКВКБМС 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 24324,00 грн. та направити на видатки ТКВКБМС 

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 24324,00 

грн. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

                                                        



                                                    

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про сільську Програму виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про соціальні послуги» з урахуванням 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від 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 вищезгаданої категорії громадян, 

селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1.Затвердити Програму виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 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 четвертої 

позачергової сесії восьмого 

скликання Чупахівської 

селищної ради від 11.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська Програма 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

на непрофесійній основі на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Олешня 2020 



 

2. Паспорт Програми 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Олешнянська сільська рада 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розробку Програми 

Програма виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі на 2020 рік 

 

3 Розробник програми Олешнянська сільська рада 

4 Відповідальний 

виконавець 

Олешнянська сільська рада 

5 Учасники програми Олешнянська сільська рада 

6 Термін реалізації 

програми 

2020 рік 

7 Перелік бюджетів, що 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Сільський 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 

грн. 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучати на виконання 

Програми 

Термін 

виконання 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг ресурсів, усього, 2020 11724 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2020 11724 

 

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 11 Порядку 

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 орфанне 

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); 

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 2020 рік 

наведені у додатку 1 до Програми. 

 

 

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


 

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

Олешнянська сільська рада. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Програми 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

Програми 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня (грн.) 

Очікува

ний 

результ

ат 

1 Виплата 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

послуги з 

догляду на 

непрофесійній 

основі особам з 
інвалідністю І 

групи, дітям з 

інвалідністю, 

громадянам 

похилого віку з 

когнітивними 

порушеннями, 

невиліковно 

хворим, які 

через 

порушення 
функцій 

організму не 

можуть 

самостійно 

пересуватися та 

самообслуговув

атися 

Забезпечен

ня виплати 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги на 

непрофесій
ній основі 

2020 рік Олешнянсь

ка сільська 

рада 

Сільський 

бюджет 

11724,00 Посилен

ня уваги 

суспільс

тва до 

потреб 

осіб, які 

потребу

ють 

стороннь
ого 

догляду, 

поліпше

ння їх 

життєдія

льності 

та 

підвище

ння 

соціальн

ого 
захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі в 2020 році  

 

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно 

до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1.Призначити компенсацію Максаковій Наталії Федорівні  (с. Олешня), яка 

надає послуги з догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І 

групи, дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними 

порушеннями, невиліковно хворим, які через порушення функцій організму 

не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися в розмірі 11724 

грн.. 

2.Олешнянській сільській раді виплатити компенсацію Максаковій Наталії 

Федорівні (с. Олешня), яка надає послуги з догляду на непрофесійній основі.  

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

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій.  

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 



                                                         

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів 

місцевого бюджету Олешнянської сільської ради та до рішення 

сорокової сесії сьомого скликання Олешнянської сільської ради від 

24.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 

частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі 

клопотання Олешнянської сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Відкрити мережу розпорядників та одержувачів коштів місцевого 

бюджету Олешнянської сільської ради на 2020 рік по ТКВКБМС 0113160 

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги». 

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки з ТКВКБМС 0113242 

«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10000 грн., КЕКВ 2273 

«Оплата електроенергії» в сумі 1724 грн. та направити на видатки ТКВКБМС 

0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 11724 грн. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

                                                                 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Четверта позачергова  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка 

Про селищну Програму виплати 

компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги  

на непрофесійній основі на 2020 рік  

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про соціальні послуги» з урахуванням 

положень Постанови Кабінету Міністрів України від  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 вищезгаданої категорії 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 2020 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 четвертої 

сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради 

 від 11.12.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищна Програма 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

на непрофесійній основі на 2020 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт 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 виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 

непрофесійній основі на 2020 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 

2020 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, 2020 10200 

У тому числі: 

селищний бюджет 

2020 10200 

 

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 11 Порядку 

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 орфанне 

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 

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


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); 

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 2020 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 

Четверта позачергова  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка 

Про виплату компенсації  

фізичним особам, які надають 

 послуги з догляду на 

 непрофесійній основі   

в 2020 році  

       Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно 

до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з 

інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, 

невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не 

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1). 

 

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради 

виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі. 

     3.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 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Адреса Сума до 

виплати, грн. 

1 Макарич Світлана Іванівна смт Чупахівка 270,17 

2 Лимарь Валентина Григорівна смт Чупахівка 3986,40 

3 Довгопол Валентина 

Михайлівна 

смт Чупахівка 4448,28 

4 Радько Іван Миколайович с. Грінченкове 1127,64 
 Разом  9832,49 
 

  

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                             смт   Чупахівка 

 

Про передачу майна 

КНП «ЦПМСД»Чупахівської 

 селищної ради 

 

Керуючись ст. 26,частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», в зв’язку з виробничою необхідністю, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Передати витрати та матеріали по « Капітальному ремонту 

амбулаторії комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  що знаходилися 

на обліку Чупахівської селищної ради, згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2.КНП «ЦПМСД» поставити на облік передане майно та витрати. 

 

3. КНП«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради забезпечити збереження 

та цільове використання вищезазначеного майна, переданого Чупахівською 

селищною радою. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

 

 

 

       Селищний голова                               Олександр   КУЖЕЛЬ  

 

 

 



 

 

Додаток №1  

зг рішення 4 сесії Чупахівської 

селищної ради від    11 .12.2020р. 

  

Майно, що  належить до комунальної власності обєднаної 

територіальної громади Чупахівської селищної ради та передається на 

баланс КНП «ЦПМСД» 
 

 

Найменування майна та його технічні 
характеристики 

   Рік вводу  Первісна 
балансова 

вартість, грн 

Кількість 

       Капітальний ремонт                                                          

        приміщення амбула- 

        торії КНП ЦПМСД  

 

 10. 2020 

 

 

  

    698 827,55 

 

 

   

           1 

 

 

             

 

                                   

        

  

Селищний голова Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

   Четверта позачергова  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                      смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішень попередніх 

сесій щодо організації роботи відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради 

         Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», Розпорядженням кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 –р « Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» із змінами, Концепцією створення та 

розвитку Центру надання адміністративних послуг Чупахівської селищної 

ради на 2019-2020 роки, з метою покращення якості надання 

адміністративних послуг, заслухавши інформацію начальника відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради Лідії 

Кузьменко про внесення змін до рішень попередніх сесій щодо організації 

роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської 

селищної ради ,Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА :    

1.Затвердити положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Чупахівської селищної ради в новій редакції згідно з додатком. 

2.Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради в новій редакції набуває чинності з 01.01.2020р.  

3. Після набрання чинності  нової  редакції Положення про відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради втрачають 

чинність раніше прийняті рішення : 

-Двадцятої сесії сьомого скликання від 10.10.2019 р. 

«Про внесення змін до структури апарату управління Чупахівської селищної 

ради та затвердження структури відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Чупахівської селищної ради, пункт 3 

-Двадцять першої сесії сьомого скликання від 27.11.2019 р. 

 «Про затвердження регламенту роботи відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

«Про створення виконавчого органу Чупахівської селищної ради, який 

здійснює повноваження у сфері державної реєстрації» 



-Двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 17.06.2020р.  

«Про внесення змін до Положення про відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

-Двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 28.01.2020р.  

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в 

відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної 

ради  

-Тридцять першої сесії сьомого скликання від 23.09.2020р.  

«Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання від 28.01.2020р. 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в 

відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної 

ради в зв’язку із включенням їх положень до нової редакції Положення про 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покладається на постійну 

депутатську комісію з питань прав людини, правопорядку, етики, 

депутатської діяльності і охорони навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про припинення дії рішення другого пленарного засідання другої сесії 

сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 09.01.2018 «Про 

тимчасову передачу Охтирській районній державній адміністрації 

делегованих повноважень містобудівної діяльності» 

 
        Відповідно до підпункту 1 пункту А частини 1 статті 31 Закону україни 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою забезпечення реалізації 

містобудівної політики Чупахівської селищної ради та вдосконалення розгляду 

проектно-планувальної документації, керуючись Законами України “Про 

архітектурну діяльність“, “Про регулювання містобудівної діяльності“, 

заслухавши інформацію секретаря селищної ради Миколи Маслюка про 

припинення дії рішення другого пленарного засідання другої сесії сьомого 

скликання Чупахівської селищної ради від 09.01.2018 «Про тимчасову 

передачу Охтирській районній державній адміністрації делегованих 

повноважень містобудівної діяльності»,селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Вважати таким, що втратило чинність, рішення другого пленарного 

засідання другої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 

09.01.2018 «Про тимчасову передачу Охтирській районній державній 

адміністрації делегованих повноважень містобудівної діяльності». 

2.З метою забезпечення якісного обслуговування населення Центру надання 

адміністративних послуг Чупахівської селищної ради  розробити заходи 

щодо організації роботи з питань містобудівної діяльності та архітектури у 

виконавчих органах Чупахівської селищної ради. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію  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 

Четверта позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                    смт Чупахівка 
 

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Охтирського району в комунальну власність Чупахівської селищної 

ради бюджетних установ та майна, закріпленого за ними 
 

            Відповідно до норм Цивільного, Господарського кодексів України, 

пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», на підставі рішення тридцять першої сесії 

Охтирської районної ради від 11.11.2020 «Про безоплатну передачу зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селища Охтирського району в 

комунальну власність Чупахівської селищної ради бюджетних установ та 

майна, закріпленого за ними» ,заслухавши інформацію головного бухгалтера 

Чупахівської селищної ради Наталії Чуб про прийняття зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селища Охтирського району в комунальну 

власність Чупахівської селищної ради бюджетних установ та майна, 

закріпленого за ними, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Стати засновником таких комунальних організацій (установ,закладів): 

- Комунальний заклад Довжицький навчально – виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти, 

ідентифікаційний код юридичної особи – 23053625; 

- Олешнянський навчально – виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад, ідентифікаційний код юридичної 

особи – 23636396. 

2. Прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Охтирського району у комунальну власність Чупахівської селищної ради 

комунальні заклади (юридичні особи), їх цілісні майнові комплекси, інше 

майно, закріплене за ними по галузі освіти, згідно з додатком 1 та передати їх 

на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

3. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 

Охтирського району у комунальну власність Чупахівської селищної ради 



об’єкт нерухомого майна: приміщення Горяйстівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступеню та майно, закріплене за ним, згідно рішення районної 

ради сьомого скликання від 12.03.2020 року «Про внесення змін до рішення 

Охтирської районної ради  від 25.11.2011 року «Про ліквідацію 

Горяйстівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» згідно додатків 2,3,4. 

4. Комісії по прийманню майна закладів освіти із спільної власності 

територіальних громад сіл Охтирського району у комунальну власність 

Чупахівської селищної ради в установленому порядку провести дії стосовно 

оформлення документів щодо приймання майна. 

5. Прийняти з 01.01.2021 на фінансування з бюджету Чупахівської 

селищної ради бюджетні установи, вказані в додатку 1 цього рішення. 

     6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення четвертої позачергової сесії  

восьмого скликання  

від 11.12.2020 року 

 

Перелік навчальних закладів та  майна, закріпленого за ними 

 

№ Назва установи Юридична адреса 

1 Комунальний заклад Довжицький 

навчально – виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

заклад дошкільної освіти Охтирської 

районної ради Сумської області 

с. Довжик 

вул. Адміністративна, 7 

2 Олешнянський навчально – виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад 

імені Героя Радянського Союзу Степана 

Долгого Охтирської районної ради 

Сумської області 

с. Олешня 

пров. Шкільний, 1 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 до рішення четвертої позачергової сесії  

восьмого скликання  

від 11.12.2020 року 

 

Об’єкт нерухомого майна та майно, закріплене за ним, що 

передається із спільної власності територій громад сіл, селища  

Охтирського району у комунальну власність 

Чупахівської селищної ради 

 

№ Назва установи Юридична адреса 

1 Будівля колишньої Горяйстівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та 

майно, закріплене за нею. 

с. Горяйстівка  

вул. Береста 

 

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

                                           Четверта позачергова сесія 

 

 РІШЕННЯ 

 

11.12.2020                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про зміну засновника, перейменування  

та затвердження Статуту Комунального  

закладу Довжицький навчально-виховний  

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ  

ступенів-заклад дошкільної освіти у новій редакції 

 

Відповідно до частини 2 статті 87 Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, статей 29, 59, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», статей 19,29 

Закону України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців», рішення Охтирської районної ради від 11.11.2020 року 

«Про безоплатну передачу зі спільної  власності територіальних громад сіл, 

селища Охтирського  району у комунальну власність Чупахівської селищної 

ради бюджетних установ та майна, закріпленого за ними», селищна рада 

вирішила: 

1. Засновником Комунального закладу Довжицький навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти Охтирської районної ради  Сумської області (ідентифікаційний 

код юридичної особи 23053625) є Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області.    

2.  Перейменувати Комунальний заклад Довжицький навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад 

дошкільної освіти Охтирської районної ради  Сумської області на  

Комунальний  заклад Довжицький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області. 

3. Затвердити Статут Комунального закладу Довжицький навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  - заклад 



дошкільної освіти   Чупахівської селищної ради Охтирського району  

Сумської області у новій редакції, що додається. 

4. Комунальний заклад Довжицький навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

передати в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням четвертої сесії   

восьмого скликання   

Чупахівської селищної ради 

від 11 грудня 2020 року  

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ДОВЖИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - II СТУПЕНІВ –  

 ЗАКЛАД  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОХТИРСЬКОГО  

РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ    

(НОВА РЕДАКЦІЯ СТАТУТУ) 

                                             

 

  

  

 

Місце знаходження: 

вул. Адміністративна, буд.7,                                                                             

с.Довжик, Охтирський район,    

Сумська область, Україна, 42724  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад Довжицький  навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І – ІІ ступенів –  заклад дошкільної освіти  

Чупахіівської селищної ради Охтирського району Сумської області (далі – 

заклад освіти) . 

Скорочена назва українською мовою: КЗ Довжицький НВК: ЗОШ І – ІІ 

ступенів – ЗДО 

Форма власності - комунальна  

Організаційно-правова форма - заклад       

1.2. Юридична адреса закладу освіти:  

42724, Сумська область, Охтирський район, с.Довжик, 

вул.Адміністративна,7 

1.3. Заклад освіти  є юридичною особою, має печатку, штамп, 

ідентифікаційний номер.  

1.4. Засновником (власником) закладу освіти  є Чупахівська селищна  рада 

(далі – Засновник), заклад освіти знаходиться в управлінні відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

1.5. КЗ Довжицький НВК: ЗОШ І – ІІ ступенів – ЗДО заснований для 

надання освітніх послуг за рівнем дошкільної, початкової та базової 

загальної середньої освіти і знаходиться у спільній власності  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району  Сумської області.   

1.6. Головною метою закладу освіти є всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої 

взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання 

впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, 

відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності,  

забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної, початкової 

та базової загальної середньої освіти з урахуванням потреб та інтересів 

територіальної громади. 

       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. 

1.7. Головними завданнями закладу освіти є: 

- 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 і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного 

самовизначення; 

-виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України,  

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина; 

- почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,  

свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

- розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і обдарувань, 

наукового світогляду; 

- реалізація права здобувача освіти 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 і зміцнення фізичного та психічного здоров'я 

здобувачів освіти; 

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, 

людину і суспільство; 

- забезпечення розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладі 

освіти  для осіб з особливими освітніми потребами. 

1.8. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", 

іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, рішеннями засновника, наказами відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради та власним статутом. 

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

статутом.  

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 

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

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними 

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни.  

1.11. Заклад освіти складається з 2 підрозділів: шкільного та дошкільного. 



Шкільний підрозділ забезпечує належний рівень загальноосвітньої 

підготовки учнів згідно з вимогами державного стандарту початкової освіти 

тривалістю чотири роки та базової середньої освіти тривалістю п’ять років. 

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей 

віком від одного до шести (семи) років відповідно до вимог Закону України 

«Про  дошкільну  освіту», Базового компонента  дошкільної освіти.  

1.12.Комплектування груп  дошкільного підрозділу: 

різновікова - до 20 осіб; 

в оздоровчий період - до 15 осіб. 

Засновник (засновники) може встановлювати меншу наповнюваність 

груп у закладі дошкільної освіти  залежно від демографічної ситуації. 

1.13.  Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова.  

1.14.Освітній процес у закладі освіти здійснюється за груповою, 

дистанційною та індивідуальною формами навчання, положення про які 

затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері освіти.  

1.15. Якщо в класі менше п'яти учнів, навчання здійснюється за 

індивідуальною формою (за відсутності інших рішень засновника).  

Індивідуальне навчання у закладі освіти організовується відповідно до 

Положення про індивідуальну форму навчання в закладах загальної 

середньої освіти. 

1.16. Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних 

засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, 

освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із 

учасників якого зберігає статус юридичної особи. Може входити до складу 

освітнього округу відповідно до Положення про освітній округ та заклад 

загальної середньої освіти. 

1.17. Заклад освіти діє відповідно до власного  Статуту, який розроблено з 

урахуванням специфіки закладу в залежності від його типу й умов 

діяльності, визначених відповідно до Закону України «Про освіту» (№2145-

VІІІ від 05.09.2017), частини першої статті 9 Закону України «Про загальну 

середню освіту» із змінами внесеними Законом України «Про освіту» 

(№2145-VІІІ від 05.09.2017 , Закону України «Про  дошкільну  освіту», 

Базового компонента  дошкільної освіти та інших нормативно – правових 

актів. 

1.18. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими 

нормативно-правовими актами України та міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

рішеннями засновника, наказами відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

1.19. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

статутом. 

1.20. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за : 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання вимог державних стандартів освіти; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16/paran15#n15


- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними 

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.2. Заклад освіти  має право: 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

- визначати форми, методи й засоби організації  освітнього процесу за 

погодженням із власником (засновником); 

- визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

- в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні 

та індивідуальні робочі навчальні плани; 

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та 

центрами проводити науково-дослідну, експериментальна, пошукову 

роботу, що не суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до 

учасників освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із 

законодавством України та власним статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку, визначеному законодавством України; 

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

- на базі навчального закладу дозволяється створювати дитячий 

пришкільний табір відпочинку із денною формою перебування; 

- відкривати рахунки в банківських установах та органах Державного 

казначейства. 

1.22. У закладі освіти утворюються й функціонують:  методичне об’єднання 

вчителів початкових класів та вихователів дошкільного підрозділу, 

методичне об’єднання  вчителів природничо-математичного циклу, 

методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, методичне 

об’єднання класних керівників.  

1.23. Медичне обслуговування здобувачів освіти (вихованців) та відповідні 

умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і 

медичним персоналом сільського закладу охорони здоров’я та 

територіального закладу охорони здоров’я ІІ рівня. 

1.24. Харчування в закладі освіти здійснюється для шкільного та 

дошкільного підрозділів відповідно до чинного законодавства та має бути 

якісним та безпечним.  

1.25.Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у закладі, за 

яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, 

гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти. 

1.26. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними й фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Заклад освіти  планує свою роботу самостійно відповідно до Плану 

розвитку (перспективного плану) та річного плану роботи. У планах роботи 



відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються 

перспективи розвитку. План роботи схвалюється педагогічною радою та 

затверджується директором закладу. 

2.2. Основний документ, що регулює освітній процес у закладі - освітня 

програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і 

організованих закладом для досягнення учнями визначених відповідним 

Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання. 

     Основою для розроблення освітньої програми є відповідний 

Державний стандарт загальної середньої освіти. 

2.3.Освітня програма має містити: 

       - загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти; 

      - вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

      - перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або 

предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення; 

      - форми організації освітнього процесу; 

      - опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

      - інші освітні компоненти (за рішенням закладу освіти). 

2.4. Освітня програма розробляються на основі типових освітніх програм, 

схвалюється педагогічною радою та затверджується директором закладу. 

2.5. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного 

вибору здобувачів освіти. 

2.6. Освітня програма може бути розроблена для одного і для декількох 

рівнів освіти (наскрізна освітня програма). 

2.7. Кожна освітня програма має передбачати досягнення здобувачами 

освіти результатів навчання (компетентностей), визначених відповідним 

Державним стандартом загальної середньої освіти. 

 2.8. На основі освітньої програми заклад складає та затверджує навчальний 

план, що конкретизує організацію освітнього процесу. До навчального 

плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий), режим роботи  та 

структура навчального року. 

2.9. Індивідуалізація й  диференціація навчання у закладі забезпечуються  

шляхом  реалізації  інваріантної  та   варіативної частини навчального 

плану.  

2.10. Заклад  працює за навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки 

України, які педагогічні працівники обирають самостійно й забезпечують 

виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до 

вікових особливостей та природних здібностей дітей.  

2.11.Педагогічні працівники можуть використовувати науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, обирати форми, методи, засоби 

навчальної роботи, що  забезпечують виконання статутних завдань та 

здобуття учнями освіти на рівні державних стандартів 

2.12.Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та Статуту з урахуванням профілю та інших особливостей 

організації освітнього процесу. 

2.13. Заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на 

договірній основі згідно з переліком та у порядку, затвердженими 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1060-12
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14
http://zakon.nau.ua/doc/?code=651-14


Кабінетом Міністрів України. 

2.14.Організація освітнього процесу не повинна призводити до 

перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови 

здобуття освіти. 2.15.Навчальний рік у закладі розпочинається у День знань 

- 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

2.16.Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші 

форми організації освітнього процесу встановлюються закладом  у межах 

часу, передбаченого освітньою програмою. 

2.17. Режим роботи визначається закладом освіти на основі відповідних 

нормативно - правових актів. Тижневий режим роботи закладу фіксується в 

розкладі навчальних занять. 

2.18.Тривалість уроків у закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у 

других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих – дев’ятих класах - 45 

хвилин.  

2.19.Тривалість канікул  протягом навчального року не може бути меншою 

30 календарних днів.  

2.20.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби 

в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 

хвилин, великої перерви (після третього та четвертого уроку) - 20 хвилин. 

2.21.Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності  

забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). 

2.22. Заклад  може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього 

процесу. 

2.23.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно 

- гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового 

комітету та територіальною установою управління Держпродспоживслужби 

й затверджується директором. 

      Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в закладі 

проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні 

заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на 

задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, 

нахилів і обдарувань. 

2.24.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних 

вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

2.25.Освітній процес у закладі здійснюється  за денною формою навчання в 

одну зміну. 

2.26.Зарахування учнів до закладу проводиться наказом директора, що 

видається  на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, копії 

свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки 

встановленого зразка, і відповідного документа про наявний рівень освіти  

(крім дітей, які вступають до першого класу).  

 2.27.Зарахування учнів до закладу для здобуття початкової  загальної 

середньої освіти здійснюється без проведення будь - яких випробувань, як 

правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року 



виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього 

ж навчального року. 

2.28.Зарахування, відрахування та переведення учнів для здобуття 

початкової, базової загальної середньої освіти проводиться відповідно до 

порядку затвердженого центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти. 

2.29.У разі потреби учень може перейти протягом навчального року на 

навчання до іншого класу, закладу освіти. Переведення учнів до іншого 

закладу освіти здійснюється у визначеному законодавством порядку. 

2.30.Відповідно до рішення педагогічної ради закладу протягом 

навчального року або після завершення навчальних занять проводяться 

навчальні екскурсії та навчальна практика відповідно до рекомендацій 

Міністерством освіти і науки України. 

2.31.Визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно 

до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний 

облік знань. Учням, які закінчили певний ступінь навчання, видається 

відповідний документ про освіту:  

початкової освіти – табель успішності;  

базової освіти  – свідоцтво про базову загальну середню освіту. 

2.32.Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну 

середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня 

(10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з 

відзнакою). 

2.33.Переведення учнів закладу (крім перших класів) до наступного класу 

здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та 

річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової 

атестації (для випускників початкової та базової освіти) згідно з рішенням 

педагогічної ради закладу, що упродовж  п’яти робочих днів з дати 

прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.  

2.34.Переведення учнів до іншого закладу загальної середньої освіти 

здійснюється за наявності особових справ учнів встановленого центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері освіти, зразка. 

 2.35.Річне оцінювання здійснюється за результатами семестрового 

оцінювання, що проводиться в межах часу, визначеного навчальним планом 

закладу. Річне оцінювання здійснюється не пізніше 6 робочих днів після 

завершення ІІ семестру. При проведенні річного оцінювання результати 

державної підсумкової атестації здобувачів освіти не враховуються. У 

випадках, пов’язаних з вибуттям здобувача освіти із закладу (виїзд за 

кордон, надання соціальної відпустки, тощо), дозволяється проводити 

підсумкове оцінювання достроково або в екстернатній формі. 

      У такому випадку річне оцінювання здійснюється упродовж 

навчального року згідно з графіком та завданнями, затвердженими наказом 

керівника закладу та погодженими педагогічною радою.  

2.36.При переведенні до наступного класу або вибутті із закладу здобувача 

освіти першого класу та другого (за умови вербального оцінювання) 



складається характеристика їхніх умінь і навичок, що зберігається в 

особовій справі здобувачів освіти. 

2.37.При переведенні до наступного класу або вибутті із закладу здобувачам 

освіти (крім перших класів) видається табель успішності, у якому 

відображаються результати їх підсумкового оцінювання. 

2.38.Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні базової 

загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової 

атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених 

законодавством. 

      Державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів 

освіти та/або якості освіти. 

     Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2.39.Поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх 

форм, змісту та способу здійснює заклад освіти. 

2.40.Облік навчальних досягнень здобувачів освіти протягом навчального 

року здійснюється в класних журналах, згідно інструкції про ведення, що 

затверджується Міністерством освіти і науки України. Результати 

навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ здобувачів освіти . 

2.41.Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  1 класу 

здійснюється вербально та за рішенням педагогічної ради може 

здійснюватися вербально або за відповідними критеріями в балах для 

здобувачів освіти 2 класів. 

      У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до 

орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень  здобувачів освіти, 

затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України. 

2.42. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома  

здобувачів освіти та їх батьків вчителем відповідного предмета. 

2.43. Здобувачі початкової освіти, які протягом одного року навчання не 

засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою 

батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями 

інкюзивно-ресурсного центру. 

2.44.Здобувачі початкової освіти, які за результатами річного (вербального) 

оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у 

вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика), згідно 

з рішенням педагогічної ради закладу освіти та батьків (одного із батьків) 

або законних представників можуть: 

1) бути переведені до наступного класу для продовження навчання за 

індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було 

виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами 

річного оцінювання), що затверджується директором закладу; 

       2) бути залишені для повторного навчання в тому самому класі закладу; 

3) продовжити навчання в спеціальних закладах освіти. 

2.45.За успіхи у навчанні для здобувачів освіти встановлюються такі форми 

морального заохочення: похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», 

похвальна грамота «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»,  

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші 

заохочення відповідно до чинного законодавства. 



2.46.Випускники початкової та базової освіти, які не мають річного 

оцінювання з будь - яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, 

повинні пройти річне оцінювання у закладі освіти, де продовжуватимуть 

навчання та (або) державну підсумкову атестацію в порядку, визначеному 

Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної 

середньої освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України. 

 2.47. Виховання здобувачів освіти  у закладі здійснюється в процесі 

урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. 

      Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, 

закладених у  Конституції України, законах та інших нормативно-правових 

актах України. 

2.48.У закладі освіти забороняється утворення і діяльність організаційних 

структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих 

формувань. 

      Примусове залучення здобувачів освіти закладу до вступу в будь - 

які об’єднання громадян, громадські, громадсько - політичні, релігійні 

організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених 

організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється. 

2.49. Дисципліна в закладі  дотримується на основі взаємоповаги усіх 

учасників освітнього, дотримання Правил внутрішнього розпорядку та 

Статуту. 

Застосування методів фізичного та психічного насильства до здобувачів 

освіти забороняється.   

2.50.Випускникам закладу після здобуття базової освіти видається 

відповідний документ про освіту, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки зразка  за рахунок бюджетних 

коштів. 

2.51.У окремих випадках здобувачі освіти 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 спільно з Міністерством охорони здоров’я України.  

2.52.Здобувачам освіти з порушеннями розумового розвитку, які навчалися 

за індивідуальною формою видається свідоцтво про базову загальну 

середню освіту за спеціальною програмою. Учням з помірною розумовою 

відсталістю видається довідка про закінчення повного курсу навчання за 

спеціальною програмою. 

2.53.Випускникам 9-го класу, які не атестовані хоча б з одного предмета, 

видається табель успішності.  

2.54.Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до 

них реєструються у книгах обліку  та видачі зазначених документів.  

2.55.Здобувачі освіти, які не мають результатів річного оцінювання та 

державної підсумкової атестації (для випускників початкової та базової 

освіти) у зв’язку із невідвідуванням закладу (не менше шести останніх 

місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей 

щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків або законних 

представників, визнаються такими, що вибули із закладу, та до наступного 

класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради закладу, що 

оформлюється відповідним наказом керівника закладу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


            Особова справа, медична карта, результати оцінювання попередніх 

років здобувачів освіти, яких було визнано такими, що вибули із закладу, 

зберігаються в закладі відповідно до законодавства. 

      Рішення педагогічної ради та відповідний наказ керівника закладу 

про визнання здобувачів освіти такими, що вибули із  закладу, упродовж 

одного робочого дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу. 

      Здобувачі освіти, які вибули згідно з поданою ними особисто до 

закладу письмовою заявою (у разі досягнення повноліття), їхніми батьками 

(одним із батьків) або законним представником, поновлюються у  закладі та 

можуть продовжити навчання й пройти річне оцінювання та (або) державну 

підсумкову атестацію за екстернатною формою згідно з наказом керівника 

закладу. 

2.56.Для вирішення спірних питань, що виникають під час переведення до 

наступного класу або при вибутті із закладу, здобувачі освіти в разі 

досягнення ними повноліття, їхні батьки (один із батьків) або законні 

представники можуть подати до комісії із спірних питань закладу (далі – 

комісія) письмову заяву про оскарження рішення педагогічної ради не 

пізніше п’яти робочих днів із дня оприлюднення рішення, що оскаржується. 

2.57.Порядок діяльності, чисельність і склад комісії із спірних питань, що 

виникають під час переведення до наступного класу або вибуття із закладу, 

затверджуються директором закладу відповідно до рішення педагогічної 

ради. 

2.58.Письмова заява про оскарження рішення педагогічної ради закладу 

розглядається комісією упродовж трьох робочих днів, починаючи із дати її 

надходження. 

2.59.Комісія за наслідками розгляду заяви може прийняти такі рішення: 

рекомендувати педагогічній раді закладу скасувати, змінити, прийняти нове 

або залишити попереднє рішення, що оскаржується, без змін. Результати 

розгляду заяви оформлюються протоколом засідання комісії. 

2.60.Коригування результатів річного оцінювання здійснюється за 

результатами повторного семестрового оцінювання (одного або двох 

семестрів), що проводиться відповідно до письмових завдань, що мають 

охоплювати зміст усіх тем, вивчених упродовж відповідного семестру, та 

графіка, що затверджується наказом директора навчального  закладу. За 

наслідками коригування результатів річного оцінювання видається 

відповідний наказ керівника закладу. 

3. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1.Учасниками освітнього процесу в закладі є здобувачі освіти, керівники, 

педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, 

бібліотекар, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють. 

3.2.Здобувач освіти - особа, яка зарахована та навчається в закладі.  

3.3.Статус здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників як 

учасників освітнього процесу у закладі, їх права та обов'язки 

визначаються  Законом України "Про освіту", «Про загальну середню 

освіту» та іншими нормативно - правовими актами. 

3.4. Здобувачі освіти закладу мають право на: 

якісні освітні послуги; 
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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, булінгу (цькування), 

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

шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка 

постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг 

(цькування); 

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. 

- вибір форм навчання, профільного напряму, предмета для поглибленого 

вивчення, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять; 

3.5.Здобувачі освіти закладу 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; 

повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових 

працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком 

яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від 

інших осіб. 



       Здобувачі освіти  закладу залучаються до самообслуговування, різних 

видів суспільно - корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних 

можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. 

3.6. За успіхи в навчанні та активну участь у житті закладу здобувачам 

освіти можутьвстановлюватися різні форми морального і матеріального 

заохочення.    За успіхи у навчанні рішенням ради закладу може бути 

призначена стипендія за рахунок цільових надходжень різних установ, 

добродійних фондів, товариств, фізичних осіб тощо.  

3.7. Педагогічним працівником закладу може бути особа з високими 

моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень 

професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 

результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан 

здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи 

загальної середньої освіти. Права та обов’язки педагогічних працівників 

визначаються відповідно до закону України «Про освіту», посадової 

інструкція, що затверджується в установленому порядку. 

3.8.Педагогічне навантаження вчителя закладу - час, призначений для 

здійснення освітнього процесу. 
      Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 

навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. 

        Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин 

протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші 

види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки: 

       класне керівництво - 20-25 відсотків; 

       перевірка зошитів - 10-20 відсотків; 

       завідування: 

       майстернями - 15-20 відсотків; 

       навчальними кабінетами - 10-15 відсотків; 

       навчально - дослідними ділянками - 10-15 відсотків. 

       Розподіл педагогічного навантаження у закладі затверджується 

директором закладу. 

3.9.Педагогічне навантаження вчителя обсягом менше тарифної ставки 

встановлюється тільки за його згодою. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. 

3.10.Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов'язків на виконання робіт, не передбачених трудовим договором, без 

згоди педагогічного працівника не допускається. Відмова педагогічного 

працівника від виконання робіт, не передбачених трудовим договором, не 

може бути підставою для його звільнення з посади, крім випадків, 

встановлених законодавством. 

3.11.Атестація педагогічних працівників закладу є обов'язковою і 

здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти. 
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3.12.За результатами атестації педагогічних працівників визначається 

відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється 

кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст 

першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно 

педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-

методист, педагог – організатор - методист тощо) відповідно до Положення 

про кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, що затверджене 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти. 

 3.13.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу 

здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість 

академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна 

кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, 

вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

 3.14. Педагогічні працівники мають право на: 

 академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну 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, культурною, спортивною, 

побутовою інфраструктурою закладу  та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом 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; 

 відзначення успіхів у своїй професійній діяльності; 

 справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

 захист професійної честі та гідності; 

 безпечні і нешкідливі умови праці; 

 подовжену оплачувану відпустку; 

 участь у громадському самоврядуванні закладу; 

 участь у роботі колегіальних органів управління закладу; 

 захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

3.15.Педагогічні працівники зобов’язані: 

 постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність; 
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 виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених 

нею результатів навчання; 

 сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового 

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

 дотримуватися педагогічної етики; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 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 закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

 повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу 

(цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-

педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до 

освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про 

які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення 

булінгу (цькування); 

 додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, свої посадові обов’язки. 

3.16.Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, 

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором 

та Статутом закладу. 

3.17.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила 

внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадових 

обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді та 

у разі вчинення аморального вчинку не сумісного з продовженням 

педагогічної діяльності, звільняються з посади відповідно до  законодавства 

України. 

3.18.Права і обов’язки інших працівників та обслуговуючого персоналу 

регулюються трудовим законодавством, посадовими інструкціями, 

Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку закладу. 

3.19.Батьки та особи, які їх замінюють, мають право : 

 вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх 

дітей; 



 приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності; 

 обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

закладу; 

 звертатися до органу управління освітою та директора  

закладу з питань навчання і виховання дітей; 

 захищати законні інтереси дітей; 

 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи; 

 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, у тому числі 

щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які 

постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили 

булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними 

представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у 

закладі освіти та його освітньої діяльності; 

 подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про 

випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого 

учасника освітнього процесу; 

 вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу. 

3.20. Батьки або особи, які їх замінюють, 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; 

 сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо 

випадків булінгу (цькування); 

3.21.Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути 

обумовлені законодавством або відповідними договорами. 

3.22. Відповідальність за здобуття повної загальної середньої освіти дітьми 

покладається на їх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, - на осіб, які їх замінюють. 

      У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, 

обов’язків, передбачених законодавством, Заклад порушує в установленому 

порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

4.1. Навчальний рік у дошкільному підрозділі  починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня 

(оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення 

дітей. 

4.2. Дошкільний підрозділ НВК здійснює свою діяльність відповідно до 

річного плану, який складається на навчальний рік та на період 

оздоровлення. 

4.3. План роботи дошкільного підрозділу схвалюється педагогічною радою 

закладу, затверджується керівником закладу і погоджується з відділом 

освіти. 

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі здійснюється за 

програмами « Я у світі»(нова редакція)  та іншими програмами , 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

4.5. Дошкільний підрозділ  має групи з денним режимом перебування дітей. 

4.6. Наповнюваність групи – до 20 дітей віком від 3 до 6 років. В 

оздоровчий період – до 15 осіб. 

4.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її 

хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або 

осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів). 

4.8. Відрахування дітей із дошкільних груп може здійснюватись за: 

- бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в закладі цього типу; 

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами , які їх 

замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. 

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


Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, 

про відрахування дитини складає 10 днів. 

4.9. Дошкільний підрозділ  працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

Вихідні дні субота, неділя, святкові тощо. 

4.10. Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу різновікової групи 

встановлюється відповідно до режиму перебування дітей, затвердженого 

власником з урахуванням потреб громади. 

5.УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

5.1.Керівництво закладом здійснює директор, повноваження якого 

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

Статутом закладу та трудовим договором. 

5.2.Посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином 

України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної 

роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і 

психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. 

      Директор закладу призначається на посаду та звільняється з посади 

рішенням Засновника закладу або уповноваженого ним  органом. 

5.3.Директор закладу призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору (Положення про конкурс на посаду директора закладу розробляє та 

затверджує Засновник на підставі типового положення, затвердженого 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки) строком на 

шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення 

конкурсної комісії, до складу якої входять представники Засновника, 

трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу та 

громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі 

комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники 

громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.  

5.4.Одна і та сама особа не може бути керівником закладу  більше ніж два 

строки підряд (до першого строку включається дворічний строк 

перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше). Після 

закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати 

участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі 

загальної середньої освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на 

іншій посаді. 

     Застосовується до посади, що стала вакантною в установленому 

трудовим законодавством порядку після прийняття Закону України «Про 

освіту». (п.п.17 п.3  Розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про освіту» 05.09.2017 №1245-VIII) 

5.5.Заступники керівника, педагогічні та інші працівники закладу 

призначаються на посади та звільняються з посад директором закладу. 

Директор закладу має право оголосити конкурс на вакантну посаду. 

5.6.Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень: 

       організовує діяльність закладу; 

       вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу; 

       призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 



       забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 

       забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

       забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу; 

       сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу 

освіти; 

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього 

середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:  

з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) 

Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони 

здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у 

справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; 

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, 

їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про 

проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків 

булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного 

розслідування та вживає відповідних заходів реагування; 

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 

свідками або постраждали від булінгу (цькування); 

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції 

України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в 

закладі освіти; 

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими 

документами закладу освіти. 

5.7.У закладі створюється  основний колегіальний орган  управління – 

педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених 

спеціальними законами.  

 Основні повноваження, відповідальність, порядок формування і 

діяльності колегіальних органів управління закладу освіти визначаються 

законодавством та установчими документами закладу освіти. 

Головою педагогічної ради є директор закладу. 

5.8.Педагогічна рада закладу діє на підставі Положення про педагогічну 

раду: 

       планує роботу закладу; 

       схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює 

результативність її (їх) виконання; 



       формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

       розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

       приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до  наступного 

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи у навчанні; 

       обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

        розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 

експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 

освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 

сприяють розвитку освіти; 

       ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього 

процесу; 

       розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та 

інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків; 

       має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації закладу; 

       розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом закладу до її 

повноважень. 

     Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями керівника 

закладу. 

5.9.Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до 

потреб закладу. 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. 

5.10.Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях 

педагогічної ради. 

5.11.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу  є 

загальні збори  колективу закладу, що скликаються не менш як один раз на 

рік. 

5.12.У закладі  можуть діяти: 

       органи самоврядування працівників закладу освіти; 

       органи самоврядування учнів; 

       органи батьківського самоврядування; 

       інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

5.13.Наглядова (піклувальна) рада закладу створюється за рішенням 

Засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування 

наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк 

повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними 

законами та Статутом закладу. 



 5.14.Наглядова (піклувальна) рада закладу сприяє вирішенню 

перспективних завдань розвитку, залученню фінансових ресурсів для 

забезпечення діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню 

контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою 

громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними 

особами. 

 5.15.Члени наглядової (піклувальної) ради закладу мають право брати 

участь у роботі колегіальних органів закладу з правом дорадчого голосу. 

     5.16.До складу наглядової (піклувальної) ради закладу  не можуть 

входити здобувачі освіти та працівники. 

     5.17.Наглядова (піклувальна) рада має право: 

       брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу та контролювати її 

виконання; 

       сприяти залученню коштів з додаткових джерел фінансування; 

       аналізувати та оцінювати діяльність закладу та його керівника; 

       контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу  і вносити 

відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду 

керівником закладу; 

       вносити Засновнику закладу подання про заохочення або відкликання 

директора закладу  з підстав, визначених законом; 

       здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або 

Статутом закладу. 

6.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

6.1.Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, 

комунікації, обладнання та інші цінності, вартість яких відображено в 

балансі закладу. 

6.2.Майно закладу належить йому на правах, визначених законодавством 

України. 

6.3. Заклад відповідно до  законодавства користується землею, іншими 

природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та 

норм з їх використання та охорони. 

6.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу 

проводиться лише у випадках, передбачених  законодавством. Збитки, 

завдані закладу  внаслідок порушення його майнових прав іншими 

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 

законодавства. 

6.5.Для забезпечення освітнього процесу матеріально-технічна база закладу 

складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, 

бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерних кабінетів, їдальні, 

приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного 

персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо. 

6.6.Заклад має земельну ділянку, де розміщуються приміщення, спортивні 

майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.  

 



 

7.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

7.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України, законів України  «Про освіту», «Про 

загальнусередню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

інших нормативно - правових актів. 

7.2.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладу 

фінансується за рахунок коштів Засновника (засновників). 

 7.3.Фінансово - господарська діяльність закладу здійснюється на основі її 

кошторису. Заклад є неприбутковою організацією та утримується за 

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Кошторис і план 

асигнувань складається і затверджується відповідно до законодавства 

України.  

      Фінансування проводиться відповідно до затверджених бюджетних 

призначень, визначених рішеннями сесій Охтирської районної ради 

Сумської області на бюджетний рік або внесенням змін до нього. 

7.4.Заклад може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких 

затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник закладу затверджує 

переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

7.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається 

керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу 

бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно бо через 

централізовану бухгалтерію. 

7.6.Джерелами фінансування закладу є: 

       кошти Засновника; 

       кошти місцевого, державного бюджетів (субвенції) у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для 

забезпечення вивчення предметів у обсязі Державних стандартів освіти; 

       кошти держаного бюджету (субвенції) на надання підтримки особам з 

особливими освітніми потребами; 

       кошти, отримані за надання платних послуг; 

       доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

       благодійні внески юридичних і фізичних осіб (фінансові та матеріальні 

ресурси); 

       кошти фізичних, юридичних осіб, інші джерела, не заборонені 

законодавством. 

7.7.  Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного 

обладнання та інших матеріальних ресурсів,  користуватися послугами 

будь - якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, 

фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють 

поліпшенню соціально - побутових умов членів колективу. 

 7.8.Заклад освіти є неприбутковою організацією. 

      Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання закладу, реалізації мети та напрямів діяльності, 

визначених цим Статутом. 

      Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу 

серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 
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інших, пов’язаних з ними осіб. 

 7.9.Звітність про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до 

вимог законодавства.  

7.10.Заклад освіти має право здавати в оренду приміщення, майно та 

обладнання з метою отримання додаткових надходжень для поліпшення 

матеріальної бази, фінансування освітніх програм, тощо у відповідності до 

вимог законодавства. 

7.11.Штатний розпис закладу освіти розробляється та затверджується 

керівником закладу  на підставі Типових штатних нормативів закладів 

загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

освіти. 

7.12.Під час літніх канікул у закладі освіти можуть створюватися 

пришкільні табори, які працюють протягом відпочинкової зміни – 14 

робочих днів. Директор табору призначається наказом директора закладу із 

числа педагогічних працівників. 

 

8.МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 8.1.Заклад освіти за наявності належної матеріально - технічної та 

соціально - культурної бази, відповідного фінансування має право 

проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках 

освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства 

прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

8.2.Відповідно до законодавства Заклад має право укладати договори про 

співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

8.3.Участь закладу освіти у міжнародних програмах, проектах, 

учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до 

законодавства. 

9.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

9.1.Державний контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється з 

метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти. 

9.2.Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти 

здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". 

9.3.Інституційний аудит закладу, як закладу, що забезпечує здобуття 

загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного 

нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться 

один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із 

забезпечення якості освіти. 

      Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання 

ліцензійних умов. 

10.РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 10.1.Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти приймає Засновник.  

 10.2.Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом приєднання, злиття 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


(об'єднання), поділу, виділення, перетворення у порядку, визначеному 

законодавством України. 

       Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

      З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління закладом. 

          Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє її дебіторів, 

кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику. 

10.3.У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти 

переходять до правонаступників відповідно до  законодавства або 

визначених навчальних закладів. 

10.4.У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, 

поділу, приєднання або перетворення) майно та кошти закладу, що 

залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій 

кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, передаються 

неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходів 

місцевого бюджету. 

10.5.У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти Засновник 

зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття 

загальної середньої освіти  у іншому закладі загальної середньої освіти. 

 

 

 

 

          Секретар селищної ради                                             Микола  МАСЛЮК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Четверта позачергова сесія 

 

 РІШЕННЯ 

 

11.12.2020                                                                                      смт   Чупахівка 

Про зміну засновника, перейменування  

та затвердження Статуту Олешнянського 

навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського  

Союзу Степана Долгого  у новій редакції 

Відповідно до частини 2 статті 87 Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, статей 29, 59, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 

повну  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», статей 19,29 

Закону України «Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців», рішення Охтирської районної ради від 11.11.2020 року 

«Про безоплатну передачу зі спільної  власності територіальних громад сіл, 

селища Охтирського  району у комунальну власність Чупахівської селищної 

ради бюджетних установ та майна , закріпленого за ним», селищна рада 

вирішила: 

1.Засновником Олешнянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Охтирської районної ради  

Сумської області (ідентифікаційний код юридичної особи 23636396) є 

Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області.    

2. Перейменувати Олешнянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Охтирської районної ради  

Сумської області на Олешнянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області. 

3.Затвердити Статут Олешнянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 



Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області у новій редакції, що додається. 

4.Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Степана 

Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області передати в оперативне управління відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                Рішенням четвертої сесії   

                                                                                восьмого скликання   

                                                                                Чупахівської селищної ради 

                                                                                 від 11 грудня 2020 року 
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Місце знаходження: 

 

провул. Шкільний, буд.1,                             

с.Олешня, Охтирський район, 

Сумська область, Україна, 42726 

 



 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1. Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу 

Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області є закладом освіти, який знаходиться у комунальній власності 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області (далі – 

заклад освіти). 

             Форма власності – комунальна  

             Організаційно-правова форма - заклад 

1.2. Юридична адреса закладу освіти: провулок Шкільний, буд. 1, с. 

Олешня, Охтирський район, Сумська область, Україна, 42726. 

1.3. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в 

установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.  

1.4. Засновником (власником) Олешнянського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області є 

Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області. 

1.5. Скорочена назва  закладу освіти: Олешнянський НВК 

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти з 

урахуванням потреб та інтересів територіальної громади. 

1.7. Головними завданнями закладу освіти є: 

 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 і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного 

самовизначення; 

 виховання у здобувачів освіти поваги до Конституції України,  

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина; 

 почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії,  

свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина; 

 розвиток особистості здобувача освіти, його здібностей і 

обдарувань, наукового світогляду; 

 реалізація права здобувача освіти 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 і зміцнення фізичного та психічного здоров'я 

здобувачів освіти; 



 створення умов для оволодіння системою наукових знань про 

природу, людину і суспільство; 

 забезпечення розвитку інклюзивного освітнього середовища у 

закладі освіти  для осіб з особливими освітніми потребами. 

1.8. Заклад освіти усвоїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", 

іншими нормативно-правовими актами України та міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, рішеннями засновника, наказами відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради та власним статутом. 

1.9. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим 

статутом.  

1.10. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

 безпечні умови освітньої діяльності; 

 дотримання державних стандартів освіти; 

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

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними 

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни.  

1.11.Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - 

дошкільного та шкільного. 

       Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти 

дітей віком від одного до шести (семи) років відповідно до вимог Закону 

України «Про  дошкільну  освіту», Базового компонента  дошкільної освіти.  

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої 

підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної 

середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з 

поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня. 

1.12.Комплектування груп  дошкільного підрозділу: 

для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб; 

для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб; 

різновікові - до 15 осіб; 

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб; 

в оздоровчий період - до 15 осіб; 

в інклюзивних групах - до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з 

особливими освітніми потребами). 

Засновник (засновники) може встановлювати меншу наповнюваність 

груп у закладі дошкільної освіти  залежно від демографічної ситуації. 

1.13. Мовою освітнього процесу в закладі є державна мова.  

Може бути запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів,    

вивчення мов інших народів, створено профільні класи навчання. 

Засновник (засновники) може встановлювати меншу наповнюваність 

груп у закладі дошкільної освіти  залежно від демографічної ситуації. 



Якщо в класі менше п'яти учнів, навчання здійснюється за 

індивідуальною формою (за відсутності інших рішень засновника).  

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-

розвиткової роботи у складі навчально-виховного комплексу можуть 

створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Діти з особливими освітніми потребами можуть перебувати до семи 

(восьми) років у інклюзивних групах навчально-виховного комплексу. 

1.14. Заклад освіти має право: 

 проходити в установленому порядку державну атестацію; 

 визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із засновником в особі відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради; 

 визначати варіативну частину робочого навчального плану; 

 в установленому порядку розробляти і  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; 

 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; 

 розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; 

1.15. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з 

інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ 

до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних 

формах та з урахуванням можливостей закладу освіти. 

1.16. Заклад освіти зобов’язаний забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх 

відсутності - на веб-сайтах засновника) відкритий доступ до такої 

інформації та документів: 

статут закладу освіти; 

ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про 

інституційну акредитацію закладу вищої освіти; 

структура та органи управління закладу освіти; 

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його 

засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти); 

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі 

освіти; 



мова (мови) освітнього процесу; 

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх 

заміщення (у разі його проведення); 

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами); 

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за 

проживання; 

результати моніторингу якості освіти; 

річний звіт про діяльність закладу освіти; 

правила прийому до закладу освіти; 

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; 

розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації здобувачів освіти; 

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок 

надання та оплати; 

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на 

вимогу законодавства. 

Заклад освіти зобов’язаний оприлюднювати кошторис і фінансовий звіт 

про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про 

перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

Відповідні інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії 

інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не 

пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення 

змін до них, якщо інше не визначено законом. 

1.17.Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється     медичною 

сестрою закладу освіти. 

Медична сестра закладу освіти здійснює профілактичні заходи, контроль за 

станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, режимом та якістю 

харчування. 

1.18. У закладі освіти створюються та функціонують 5 методичних 

об’єднань: спільнота вчителів гуманітарного циклу, спільнота вчителів 

природничо-математичного циклу, спільнота вчителів початкових класів та 

вихователів ЗДО, спільнота вчителів інклюзивного навчання, спільнота 

класних керівників.   

1.19. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами 

визначаються договорами, що укладені між ними.  

 

II. Організація освітнього процессу 

 

2.1.Заклад освіти планує свою роботу самостійно відповідно до 

перспективного, річного планів.  

 У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи 

закладу освіти, визначаються перспективи його розвитку. 



2.2. Освітній процес у дошкільному підрозділі закладу освіти відповідає 

основним концептуальним положенням Базового компоненту дошкільної 

освіти, реалізується  освітніми програмами та навчально-методичною 

літературою, що затверджені, рекомендовані чи схвалені Міністерством 

освіти і науки України для використання  в дошкільних навчальних 

закладах. 

У шкільному підрозділі освітній процес регламентується робочим 

навчальним планом та державними програмами  для  закладу загальної 

середньої освіти, затвердженими профільним міністерством.   

2.3. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий  

навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, 

розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 

конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 

 У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються 

розклад  уроків та режим роботи, погоджений в органах 

Держпродспоживслужби. 

2.4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники 

закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні 

посібники, що мають гриф Міністерства освіти і 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. Заклад освіти здійснює освітній процес за денною формою навчання.  

2.6. Зарахування здобувачів освіти до закладу освіти здійснюється за 

наказом директора на підставі особистої заяви (для  

неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють),   а   також  

свідоцтва  про  народження  (копії),  паспорта,  медичної  довідки  

встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім  

дітей, які вступають до першого класу). 

 У разі  потреби  здобувач освіти  може  перейти  протягом  

будь-якого  року   навчання   до   іншого   закладу освіти.  

Переведення  здобувачів освіти  до  іншого закладу освіти здійснюється за  

наявності особової справи встановленого Міністерством  освіти  

і науки України зразка.  

2.7. У закладі освіти для здобувачів освіти за бажанням їхніх батьків або 

осіб,  які їх замінюють,  при наявності   належної   навчально-матеріальної  

бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть  

створюватись  групи продовженого дня. 

  Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей  із 

них здійснюється наказом директора закладу освіти на підставі  

заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 



2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження  

здобувачів освіти  встановлюються  закладом  освіти в  межах   часу,   що  

передбачений робочим навчальним планом. 

 Навчальні заняття  розпочинаються  1  вересня  у День знань і  

закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 

2.9. Відволікання  здобувачів освіти  від  навчальних занять на інші види 

діяльності    забороняється (крім    випадків, передбачених  

законодавством України).  

2.10. З урахуванням місцевих  

умов,  специфіки  та  профілю  закладу запроваджується  

графік канікул.  Тривалість канікул протягом навчального  року  не  

повинна становити менш як 30 календарних днів.  

 2.11. Тривалість уроків у навчальному  закладі  становить:  у  

перших  класах  -  35  хвилин,  у  других  - четвертих класах - 40  

хвилин,  у п'ятих - дванадцятих  -  45  хвилин.  Зміна  тривалості 

уроків   допускається   за  погодженням з відділом освіти, молоді  та спорту 

Чупахівської селищної ради та територіальними   установами   

Держпродспоживслужби. 

2.12. Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних занять  

визначається розкладом уроків,  що складається  на  кожен  семестр  

відповідно   до   санітарно-гігієнічних   та  педагогічних  вимог,  

погоджується   радою   навчального   закладу   і    затверджується  

директором. 

 Тижневий режим роботи закладу  освіти затверджується  у  

розкладі навчальних занять. 

  Крім різних   форм   обов'язкових   навчальних   занять,    у  

закладі  освіти  проводяться    індивідуальні,   групові,  

факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені  

окремим  розкладом  і спрямовані на задоволення освітніх інтересів  

здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і 

обдаровань.  

2.13. Зміст,  обсяг і характер  домашніх  завдань  з  кожного  

предмету   визначаються  вчителем  відповідно  до  педагогічних  і  

санітарно-гігієнічних   вимог   з    урахуванням    індивідуальних  

особливостей учнів.  

2.14. У закладі освіти визначення рівня досягнень здобувачів освіти  

у навчанні здійснюється відповідно до  діючої  системи  оцінювання  

досягнень у навчанні, ведеться тематичний облік знань.  

 У документі   про   освіту   (табелі  успішності,  свідоцтві) 

відображаються досягнення здобувачів освіти у навчанні за  семестри,  

навчальний рік та державну підсумкову атестацію.  



2.15. Результати    семестрового,    річного,    підсумкового  

оцінювання  доводяться до відома здобувачів освіти та їх батьків  класним 

керівником (головою атестаційної комісії).  

 2.16. Порядок переведення і випуск здобувачів освіти закладу освіти 

здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України. 

2.17. При  переведенні  учнів  з початкової до основної школи  

передусім  беруться  до  уваги  досягнення  у  навчанні  не  нижче  

середнього  рівня  з  української  мови,  читання та математики. 

 2.18. Контроль  за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти,  які 

закінчили певний ступень навчання,  вимогам  Державного  стандарту  

загальної   середньої  освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної  

підсумкової атестації у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

2.19. Здобувачам освіти видається відповідний документ про освіту: 

     по закінченні початкової школи – свідоцтво  про початкову  освіту; 

     по закінченні основної школи - свідоцтво про базову    

середню освіту; 

     по закінченні закладу освіти -  свідоцтво  про   повну  

загальну середню освіту.  

2.20. За успіхи   у   навчанні   для   здобувачів освітивстановлюються  такі  

форми  морального і матеріального заохочення: похвальні грамоти (за 

особливі досягнення у вивченні окремих предметів), похвальні листи (за 

високі досягнення у навчанні), стипендії (у випадках передбачених чинним 

законодавством в межах коштів, передбачених на ці цілі).  

  

 

III. Учасники освітнього процессу 

 

3.1.  Учасниками освітнього процесу є: 

здобувачі освіти; 

педагогічні, науково-педагогічні та наукові 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 і обов'язки учасників освітнього процесу 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; 

забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

 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; 

     бережливо ставитись до державного,  громадського і особистого  

майна; 

     дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

     брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  що 

не заборонені чинним законодавством; 

     дотримуватися правил особистої гігієни; 

3.5. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові 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; 

забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для 

індивідуального і кооперативного будівництва; 

забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у 

порядку, передбаченому законодавством; 

безпечні і нешкідливі умови праці; 

подовжену оплачувану відпустку; 

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти; 

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

3.6. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові 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; 

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

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. 

3.7. Призначення   на   посаду   та   звільнення   з   посади  

педагогічних  та  інших  працівників  й  інші  трудові   відносини  

регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про  

повну загальну середню  освіту"  та  іншими  законодавчими актами.  

3.8. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. 

Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. 

3.9.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; 

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. 

3.10. 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). 

3.11. 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 

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. 

3.12. На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і 

психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які 

мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим 

законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), 

кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників. 

3.13. У  закладі освіти  обов'язково проводиться атестація  

педагогічних працівників . Педагогічні працівники атестуються  один раз на  

п'ять  років  відповідно  до  Типового  положення  про   атестацію  

педагогічних   працівників  України,  затвердженого  Міністерством освіти і 

науки України. Сертифікація педагогічних працівників відбувається на 

добровільних засадах виключно за його ініціативою. 

3.14. Педагогічні  працівники,  які  систематично   порушують  

статут,  правила  внутрішнього розпорядку закладу освіти,  не  

виконують  посадових  обов'язків,  умови   колективного, трудового   

договору  

(контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній  

посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.  

 3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

     обирати і  бути обраними до батьківських комітетів та органів  

громадського самоврядування; 

     звертатись до    органів    управління   освітою,   керівника  

закладу освіти і органів громадського самоврядування з питань  

навчання, виховання дітей; 

     брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації  

освітнього  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної  

бази закладу освіти; 

     на захист   законних   інтересів   своїх   дітей   в  органах 

громадського самоврядування закладу освіти та  у  відповідних  

державних, судових органах; 



3.16. Батьки    та    особи,   які   їх   замінюють,   несуть  

відповідальність за здобуття  дітьми  повної  загальної  середньої  

освіти і зобов'язані: 

     забезпечувати умови для  здобуття  дитиною  повної  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 рідної мов, повагу до національної історії, культури,  

цінностей інших народів; 

     виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод  

людини.  

3.17. Представники громадськості мають право: 

     обирати і   бути    обраними    до    органів    громадського  

самоврядування у закладі освіти; 

     керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами  і  гуртками,  

секціями; 

     сприяти покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому  

забезпеченню закладу; 

     проводити консультації для педагогічних працівників; 

     брати участь в організації освітнього процесу. 

  3.18. Представники громадськості зобов'язані: 

     дотримуватися статуту закладу освіти,  виконувати накази  

та розпорядження керівника закладу освіти,  рішення  органів  

громадського  самоврядування,  захищати  учнів  від  всіляких форм  

фізичного та психічного насильства,  пропагувати  здоровий  спосіб  

життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.  

 

IV. Управління закладом освіти 

 

4.1. Управління закладом освіти здійснюється його засновником 

(власником)–Чупахівською селищною радою Охтирського району Сумської 

області в особі його виконавчого органу – відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України, Положення про відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради та цього статуту. 

4.2. Засновник закладу освіти – Чупахівська селищна рада Охтирського 

району Сумської області або уповноважена ним особа - відділ освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради затверджує установчі 

документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них; 

укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу 

освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та 

установчими документами закладу освіти; 



розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу 

освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими 

документами закладу освіти; 

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у 

випадках та порядку, визначених законодавством; 

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти; 

здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу 

освіти; 

контролює дотримання в закладі освіти державних стандартів освіти; 

забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього 

середовища, універсального дизайну та розумного пристосування; 

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками; 

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими 

документами закладу освіти. 

 Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої 

повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій 

(піклувальній) раді закладу освіти. 

4.3. Засновник закладу освіти зобов’язаний: 

забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази 

заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог 

стандартів освіти та ліцензійних умов; 

у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам 

освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти 

безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема 

для осіб з особливими освітніми потребами. 

4.4. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, 

який несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу 

діяльність закладу освіти. 

4.5 Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 

особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом 

та установчими документами закладу освіти. 

 

4.6. Директор закладу освіти в межах наданих йому повноважень: 

організовує діяльність закладу освіти; 

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; 

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх 

функціональні обов’язки; 

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітніх програм; 



забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю закладу освіти; 

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу 

освіти; 

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

закладу освіти; 

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими 

документами закладу освіти. 

4.7. Директором закладу освіти може бути тільки громадянин України, який 

вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту. 

4.8. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора закладу освіти та 

порядок його обрання (призначення) визначаються відповідно до чинного 

законодавства України.  

4.9. Директор закладу освіти призначається на посаду наказом відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та з ним укладається 

строковий трудовий договір (контракт). 

4.10. Директор закладу освіти звільняється з посади наказом відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної  ради з підстав та у порядку 

визначеному чинним законодавством України та строковим трудовим 

договором (контрактом). 

4.11. Заступники директора закладу освіти призначаються і звільняються з 

посади директором закладу освіти відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4.12.Основним колегіальним органом управління закладу освіти є 

педагогічна рада, яка створюється у випадках і порядку, передбачених 

чинним законодавством та цим статутом.  

4.13. Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. 

4.14. Педагогічна рада розглядає питання: 

     удосконалення і методичного забезпечення  освітнього 

процесу, планування та режиму роботи закладу; 

     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   навчально-виховний  

процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; 

     морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу 

4.15. Робота педагогічної ради планується в  довільній  формі  

відповідно  до  потреб  закладу освіти.  Кількість  засідань 

педагогічної ради визначається їх доцільністю,  але не  може  бути  

менше чотирьох разів на рік. 

4.16. Члени педагогічної ради мають право виносити  на  її  розгляд  

актуальні питання освітнього процесу.  



4.17. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти створюється за рішенням 

засновника відповідно до чинного законодавства. Порядок формування 

наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк 

повноважень, а також порядок її діяльності визначаються чинним 

законодавством та установчими документами закладу освіти. Наглядова 

(піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань 

його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, 

громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами. До 

складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити 

здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. 

4.18. Наглядова (піклувальна) рада має право: 

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та 

контролювати її виконання; 

сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника; 

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і 

вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 

розгляду керівником закладу освіти; 

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або 

відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом; 

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або 

установчими документами закладу освіти. 

4.19. Обсяг  педагогічного  навантаження вчителів визначається  

на  підставі  законодавства  директором    закладу   і  

затверджується відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

     Обсяг педагогічного     навантаження    може    бути    менше  

тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою  

педагогічного працівника. 

     Перерозподіл педагогічного 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.  

4.20. У закладі освіти можуть діяти органи громадського самоврядування: 

органи самоврядування працівників закладу освіти; 

органи батьківського самоврядування; 

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу. 

4.21. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу 

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти. 



4. 22. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності 

органів громадського самоврядування визначаються чинним 

законодавством України. 

  

V. Матеріально-технічна база 

 

5.1. Матеріально-технічна база  закладу освіти включає  

будівлі,  споруди,  землю,  комунікації,  обладнання,  транспортні  

засоби,  службове житло,  інші матеріальні цінності, вартість яких  

відображено у балансі закладу.  

5.2. Майно   закладу освіти  належить  йому  на  правах  

власності,  повного  господарського   відання   або   оперативного  

управління   відповідно  до  чинного  законодавства,  рішення  про  

заснування і статуту закладу та укладених ним угод.  

5.3. Заклад освіти відповідно  до  чинного  законодавства  

користується   землею,   іншими   природними   ресурсами   і  несе  

відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.  

 5.4. Вилучення основних фондів,  оборотних коштів  та  іншого  

майна   закладу  освіти  проводиться   лише   у   випадках,  

передбачених чинним законодавством.  Збитки,  завдані 

закладу освіти внаслідок  порушення його майнових прав іншими 

юридичними  

та  фізичними  особами,  відшкодовуються  відповідно  до   чинного  

законодавства.  

 5.5. Для   забезпечення   освітнього   процесу  база 

закладу   складається   із   навчальних   кабінетів,  

майстерень  (слюсарної,  токарної,  обслуговуючої  праці тощо),  а  

також  спортивного,  актового  і  читального  залів,   бібліотеки,  

архіву,  медичного,   лінгафонного  і  комп'ютерного  

кабінетів,   їдальні   та   буфету,   теплиці,   приміщення    для  

інженерно-технічного  та навчально-допоміжного персоналу,  кімнати  

психологічного розвантаження тощо. 

  

 

VI. Фінансово-господарська діяльність 

 

6.1. Фінансово-господарська  діяльність    закладу  освіти 

здійснюється самостійно  через бухгалтерію закладу освіти на основі 

кошторису закладу освіти.  

6.2. Джерелами формування кошторису закладу освіти є: 

     коштидержавного бюджету 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    реалізації    продукції    навчально-виробничих  

майстерень,  навчально-дослідних  ділянок,  підсобних господарств,  

від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання; 

     благодійні внески, гранти та дарунки юридичних і фізичних осіб.   

6.3. Заклад  освіти 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   і   бухгалтерського   обліку   в  

закладі освіти     визначається відповідно до чинного законодавства. 

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 

закладу освіти  встановлюється відповідно до законодавства. 

 

VII. Міжнародне співробітництво 

 

7.1. Заклад освіти      за     наявності     належної  

матеріально-технічної  та   соціально-культурної   бази,   власних  

надходжень   має   право   проводити   міжнародний  учнівський  та  

педагогічний  обмін   у   рамках   освітніх   програм,   проектів,  

встановлювати   відповідно   до   законодавства  прямі  зв'язки  з  

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.  

7.2. Заклад освіти має  право  відповідно  до   чинного  

законодавства  укладати  угоди  про  співробітництво з  

закладами освіти,  науковими установами,  підприємствами,  організаціями,  

громадськими об'єднаннями інших країн.  

 

  

VIII. Контроль за діяльністю закладу  освіти 

 

8.1. Державний  контроль  за  діяльністю  закладу освіти 

здійснюється з  метою  забезпечення  реалізації  єдиної  державної  

політики в сфері загальної середньої освіти.  

8.2. Державний  контроль  здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 



8.3. Основною   формою   державного  контролю  за  діяльністю  

закладу освіти є атестація,  що проводиться не  рідше  одного  

разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти  

і науки України. 

8.4. Контроль за діяльністю закладу освіти також здійснюється засновником 

в особі відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної 

радивідповідно до вимог чинного законодавства України, Положення про 

відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та цього 

статуту. 

8.5. Громадський контроль за діяльністю закладу освіти здійснюється 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

IX. Реорганізація або ліквідація закладу  освіти 

 

9.1. Рішення про  реорганізацію  або ліквідацію закладу освіти приймає 

засновник. 

     Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

     Ліквідація проводиться  ліквідаційною  комісією,  призначеною  

засновником,  а у випадках ліквідації за  рішенням  господарського  

суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює  наявне  майно   

закладу освіти,  виявляє  його  дебіторів і кредиторів і розраховується з  

ними,   складає   ліквідаційний   баланс   і   представляє    його  

засновнику. 

9.3. У    випадку   реорганізації   права   та   зобов'язання  

закладу освіти  переходять до правонаступників  відповідно  до  

чинного законодавства або визначених закладів освіти.  

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме   скликання 

Четверта позачергова сесія  

РІШЕННЯ  
 

11.12.2020                                                                              смт Чупахівка 

Про переведення  Олешнянського  

навчально-виховного комплексу: 

 загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів-заклад дошкільної освіти  

 імені Героя Радянського Союзу Степана  

Долгого Чупахівської селищної  

ради Охтирського району Сумської  

області  на умови самостійного ведення 

господарської діяльності та бухгалтерського обліку 

 

       Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацом 1 частини четвертої та частини першої статті 8 Закону 

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

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009  №1007-р «Про 

забезпечення цільового використання  коштів бюджетними установами 

(закладами) соціально-культурної сфери», від 08.12.2009 №1554-р «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення розширення  автономії 

загальноосвітніх навчальних закладів»,  наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2015 №1205 «Про затвердження типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», листом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту  України від 01.06.2011 №1/9-423 «Щодо 

розширення автономії  навчальних закладів», пунктом 106  Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 №778, з метою децентралізації 

фінансового управління  закладами освіти, сприяння розвитку системи 

освіти, поліпшення якості освітніх послуг селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Перевести  Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського 

Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської  області на умови самостійного ведення господарської діяльності 

та бухгалтерського  обліку з 01.01.2021 року. 

2. Встановити, що головним розпорядником бюджетних коштів на 

утримання Олешнянського  навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 



Охтирського району Сумської  області є відділ освіти, молоді та спорту  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

3. Визначити Олешнянський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської  області бюджетною установою – рівень 

розпорядника 3. 

4. Відділу освіти,молоді та спорту Чупахівської  селищної ради  здійснити 

передачу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на 

баланс Олешнянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського 

Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської  області. 

5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту  

Чупахівської селищної ради  забезпечити створення розподільчого балансу. 

6.Керівнику Олешнянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської  області відкрити в органах Державного 

казначейства реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки.  

7.   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 

 Четверта позачергова сесія  

РІШЕННЯ  
 

 11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка                                                                                                      

Про введення посад до штатного розпису    

Олешнянського навчально-виховного  

комплексу: загальноосвітня  школа  

І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  

імені Героя Радянського Союзу  

Степана Долгого Чупахівської селищної  

ради Охтирського району Сумської   області    

 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

абзацом 1 частини четвертої та частини першої статті 8 Закону України 

«Про бухгалтерський  облік та фінансову звітність в Україні», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009  №1007-р «Про 

забезпечення цільового використання  коштів бюджетними установами 

(закладами) соціально-культурної сфери», від 08.12.2009 №1554-р «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення розширення  автономії 

загальноосвітніх навчальних закладів»,  наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2015 №1205 «Про затвердження типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», листом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту  України від 01.06.2011 №1/9-423 «Щодо 

розширення автономії  навчальних закладів», пунктом 106  Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад , затвердженого постановою кабінету 

міністрів України від 27.08.2010 №778, з метою децентралізації фінансового 

управління  закладами освіти, сприяння розвитку системи освіти, 

поліпшення якості освітніх послуг селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Ввести до штатного розпису Олешнянського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської  області  з 01.01.2020 року штатні 

одиниці: 

1) головний бухгалтер – 1 штатна одиниця; 

2) бухгалтер – 1 штатна одиниця.  

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

                                                                                                          



                                                                                                                                             

  

 

 

 

 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

Охтирського району Сумської області  

Восьме   скликання 

Четверта позачергова сесія 

РІШЕННЯ  

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження Порядку 

фінансування  харчування 

здобувачів освіти у закладах  

освіти Чупахівської селищної ради 

 Керуючись статтями 25,32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання частини 3 статті 56 Закону 

України «Про освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану 

вартість» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» (зі змінами),  розглянувши клопотання відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо затвердження Порядку 

фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської 

селищної ради з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти, дітей закладів дошкілбної освіти 

та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, селищна вирішила: 

1. Затвердити Порядок фінансування  здобувачів освіти у закладах 

освіти Чупахівської селищної ради (додається). 

2. Керівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради здійснювати 

фінансування харчування дітей відповідно до Порядку. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

культури. 

Селищний  голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 



Додаток  

  

 

 

 Порядок 

фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований Порядок. 

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» організація та 

відповідальність за харчування у закладах освіти державної та комунальної 

форми власності покладається на місцеві органи державної влади, органи 

виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких 

перебувають державні і комунальні заклади освіти та керівників закладів освіти. 

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», діти- 

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям", які навчаються в закладах дошкільної, загальної 

середньої освіти, забезпечуються безоплатним харчуванням. 

Відповідно до частини п’ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну 

освіту» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у 

державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, 

визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами 

управління. 

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для 

багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують 

соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування 

за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Харчування учнів 1-4 класів, дітей дошкільних закладів освіти та 

дошкільних груп, учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти 

Чупахівської селищної ради з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; 

дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

інклюзивних класах, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей 

працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових 

обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 

антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної 

операції, дітей учасників бойових дій, організовується на бази їдалень закладів 

освіти і є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти та збереження 

здоров’я дітей. 

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх 

замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 



попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний 

бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування 

дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За 

харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування плата не 

справляється. 

Визначення мети Порядку. 

Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення 

організації харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської 

селищної ради з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського пікдування, 

які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів; дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з 

числа внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників органів внутрішніх справ, 

які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, батьки яких 

безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або 

загинули під час проведення антитерористичної операції, дітей учасників 

бойових, шляхом співфінансування з місцевого бюджету, додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з 

державного бюджету видатків на утримання закладів освіти, залучених 

позабюджетних коштів. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

Вартість дітодня харчування визначається відповідно до вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження 

норк харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Чупахівської селищної ради у розмірі, що не 

перевищує 40 відсотків від вартості харчування за день. 

Враховуючи дохідну частину бюджету Чупахівської селищної ради, 

потребу у коштах на фінансування харчування учнів 1-4 класів, дітей 

дошкільних закладів освіти та дошкільних груп, учнів 1-11 класів закладів 

загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради з числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і 

виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами, 

які навчаються у інклюзивних класах, дітей з числа внутрішньо переміщених 

осіб, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у 

проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення 

антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій можливе при передачі 

додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування 

переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти, 

залучених позабюджетних коштів. 

Обсяги та джерела фінансування Порядку 

Джерела фінансування для забезпечення обсягів видатків, передбачених 

Порядком фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради визначені у відповідності з чинним законодавством. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основою для визначення розподілу видатків між бюджетами та залученими 

коштами є цей Порядок. 

Фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської 

селищної ради здійснюватиметься за рахунок: 

1. Коштів бюджету Чупахівської селищної ради, виділених на ці цілі відділу 

освіти Чупахівської селищної ради. 

2. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти. 

3. Інших джерел, не заборонених законодавством, в тому числі додаткових 

дотацій. 

Від плати за харчування звільняються батьки або особи, які їх замінюють: 

• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перббувають 

під опікою і виховуються в сім'ях, 
• дітей-інвалідів, 

• дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних 
класах, 

• дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, 

• дітей учасників бойових дій, 

 •дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків, 

• дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули під 

час проведення антитерористичної операції, 

• дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час 

Революції гідності, 

• дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 

• дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній 

квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний 

бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування 

дитини у комунальних закладах дошкільної освіти. 

Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають 

трьох і більше дітей. 

Виконавець Порядку використовує кошти відповідно до чинного 

законодавства. 

Обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових 

можливостей та може змінюватись в процесі виконання бюджету при внесенні 

змін до нього. 

 

 

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

     Охтирського району Сумської області 

Восьме   скликання 

Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  

 11.12.2020                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про встановлення вартості 

харчування здобувачів освіти  

у закладах освіти  

Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» частиною 3 статті 56 

Закону України «Про освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про 

дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 

№ 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 

додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах» (із змінами), з метою забезпечення повноцінного 

харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців 

закладів дошкільної освіти та дітей пільгових категорій закладів освіти 

Чупахівської селищної ради, селищна рада вирішила: 

1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності 

від режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та 

дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з     

додатком 1.    

1.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої 

освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день 

(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти). 

1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, 

які мають трьох і більше дітей. 



1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх 

замінюють: 

 1.3.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;  

1.3.2. Дітей-інвалідів; 

1.3.3. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  

інклюзивних класах; 

1.3.3. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 

1.3.4. Дітей  учасників бойових дій; 

1.3.5. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків;  

1.3.6. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або 

загинули під час проведення антитерористичної операції;  

1.3.7. Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під 

час Революції гідності;  

1.3.8. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,  

1.3.9. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти. 

2. Встановити вартість харчування одного учня на день у залежності від 

режиму харчування, згідно з додатком 2.   

2.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум 

батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3. 

пункту 1 цього рішення. 

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

 

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 1 

      

 

Вартість харчування однієї дитини в день в залежності від режиму 

харчування  та категорії дітей 

№ 

з/

п 

Режим 

харчування 

Діти віком від 1 до 3 років Діти віком від 3 до 6(7) років 
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100% 60% 40% 100% 100% 60% 40% 100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Триразовий   34,17 20,50  13,67  34,17 51,09 30,65 20,44 51,09 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

Додаток 2 

   

Вартість  

харчування одного учня в день в залежності від категорії дітей.    

№  

з/п 
 грн. 

Установлена 

вартість 

Бюджет Батьківська 

плата 

Діти 

пільгових 

категорій 

 

1. 1-4 класи 19,32 10 9,32 19,32 

2. 5-11 класи 22,49 0 22,49 22,49 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання  

Четверта позачергова  сесія  

РІШЕННЯ 

 

 11.12.2020                                                                                      смт Чупахівка 

  

Про затвердження Порядку фінансування  

забезпечення пільгового проїзду учасників 

освітнього процесу у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради до місця навчання  

і у зворотньому напрямі 
 

          Керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 66 Закону України «Про 

освіту»,розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради щодо затвердження Порядку фінансування забезпечення 

пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямі, 

Чупахівська селищна рада вирішила: 

1. Затвердити Порядок фінансування забезпечення пільгового проїзду 

учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної 

ради до місця навчання і у зворотному напрямі ( додається) 

2. Керівникам закладів освіти здійснювати фінансування забезпечення 

пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямі 

згідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Селищний голова           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

 

Порядок 

фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього 

процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради 

до місця навчання і зворотному напрямі 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямований Порядок. 

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання 

і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти . 

Пунктом 4 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» передбачено забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців 

дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та дошкільних 

навчальних закладів, педагогічних працівників до місця навчання і додому у 

порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за 

рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. 

Відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради спільно з 

керівниками закладів освіти, відповідно до вимог нормативних документів 

забезпечується функціонування шкільних автобусів та їх обслуговування. 

У закладах освіти Чупахівської селищної ради призначено відповідальних 

осіб за технічний стан шкільних автобусів та за випуск автобусів на затверджені 

маршрути. Щоденно здійснюється передрейсовий та післярейсовий медичний 

огляд водіїв шкільних автобусів. Порядок передбачає щорічне забезпечення 

фінансування підвезення учасників освітнього процесу у закладах освіти 

Чупахівської селищної ради до місця навчання і зворотному напрямі, витрати на 

відшкодування підвезення іншими організаціями. 

Визначення мети Порядку 

Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення 

пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської 

селищної ради до місця навчання і зворотному напрямі шляхом фінансування з 

селищної ради та залучених позабюджетних коштів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

Відповідно до змін, що внесені Законом України «Про внесення змін та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» 

від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, від 28.12.2014 року № 80-VIII, п. 2 статті 

66 Закону України «Про освіту» передбачено, що ради об’єднаних 

територіальних громад: 

забезпечують та фінансують підвезення учасників освітнього процесу   до 

закладів дошкільної та загальної середньої освіти і у зворотному напрямі. 

Обсяги та джерела фінансування Порядку 

Обсяги фінансування забезпечення пільгового учасників освітнього 

процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і 

зворотному напрямі визначаються щорічно відповідно до потреби коштів на 

ці цілі.  

Джерелами фінансування для забезпечення обсягів видатків, 

передбачених Порядком забезпечення пільгового проїзду учасників 

освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця 

навчання і зворотному напрямі може бути бюджет селищної ради та 

позабюджетні кошти, залучені в установленому порядку.  

Фінансування здійснюється за рахунок: 

1. Коштів бюджету селищної ради, виділених закладам освіти 

Чупахівської селищної ради на відповідний фінансовий рік на забезпечення 

діяльності шкільних автобусів для пільгового проїзду учнів, вихованців та 

педагогічних працівників до закладів освіти і в зворотному напрямі. 

2. Інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі 

додаткових дотацій та за рахунок надання благодійної допомоги батьками. 

Обсяг залучених коштів для забезпечення пільгового проїзду учнів, 

вихованців та педагогічних працівників до закладів освіти  і в зворотному 

напрямі визначається відповідно до потреби від вартості витрат на ці цілі та 

виділених бюджетних коштів. 

Виконавець Порядку використовує кошти відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

Секретар селищної ради                                                Микола МАСЛЮК 

 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:005:5071. 

      2.  Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 65,0908 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:005:5071 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області. 

      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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5085. 

      2.  Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 32,9872 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:003:5085 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області. 

      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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ - 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5082. 

      2.  Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 7,0368 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:003:5082 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області. 

      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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5084. 

      2.  Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 13,8721 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:003:5084 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області. 

      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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

для створення громадських пасовищ 

 

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 

України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських 

пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно 

КВЦПЗ - 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036. 

      2.  Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 

громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 18.00), площею 19,0873 га з 

кадастровим номером: 5920382000:01:004:5036 із земель запасу  

сільськогосподарського призначення, за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області. 

      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 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Соборне Охтирського 

району Сумської області 
 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 328-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

 

           1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Соборне 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с. Соборне відповідно до чинного 

законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грінченкове 

Охтирського району Сумської області 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 332-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

 

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грінченкове 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с. Грінченкове відповідно до 

чинного законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. П’яткине Охтирського 

району Сумської області 
 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 330-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. П’яткине 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с. П’яткине відповідно до чинного 

законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Всадки Охтирського 

району Сумської області 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 333-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

 

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Всадки 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с.Всадки відповідно до чинного 

законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Розсохувате 

Охтирського району Сумської області 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 329-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

 

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Розсохувате 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с. Розсохувате відповідно до 

чинного законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земель 

населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грунька Охтирського 

району Сумської області 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про 

оцінку земель», враховуючи позитивний висновок державної експертизи 

землевпорядної документації від 25.02.2020 № 331-20, Чупахівська селищна 

рада В И Р І Ш И Л А: 

 

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грунька 

Охтирського району Сумської області. 

           2. Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну 

грошову оцінку земель населеного пункту с. Грунька відповідно до чинного 

законодавства.  

           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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши заяви громадян, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 

ради розташованих за межами населених пунктів на території 

Грінченківського старостату Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області без змін цільового призначення, згідно додатку до 

рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 

рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 
                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                       



                                                                                                                                   Додаток   

                                                                                                     до рішення 4 сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 11.12.2020 « Про поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 
 

№ 

п/п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначе

ння 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земель-

них 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі земельних ділянок, 

що утворюються 

1 5920382000:01:001:

5166 

73,3697 Землі 

запасу 

(16.00) 

40 1- 1,8342 га.; 2- 1,8342 га.;     

3- 1,8342 га.; 4- 1,8342 га.;   

5- 1,8342 га.; 6- 1,8342 га.;   

7- 1,8342 га.; 8- 1,8342 га.;   

9- 1,8342 га.; 10- 1,8342 га.; 

11- 1,8342 га.; 12- 1,8342 га.; 

13- 1,8342 га.; 14- 1,8342 га.; 

15- 1,8342 га.; 16- 1,8342 га.; 

17- 1,8342 га.; 18- 1,8342 га.; 

19- 1,8342 га.; 20- 1,8342 га.; 

21- 1,8342 га.; 22- 1,8342 га.; 

23- 1,8342 га.; 24- 1,8342 га.; 

25- 1,8342 га.; 26- 1,8342 га.; 

27- 1,8342 га.; 28- 1,8342 га.; 

29- 1,8342 га.; 30- 1,8342 га.; 

31- 1,8342 га.; 32- 1,8342 га.; 

33- 1,8342 га.; 34- 1,8342 га.; 

35- 1,8342 га.; 36- 1,8342 га.; 

37- 1,8342 га.; 38- 1,8342 га.; 

39- 1,8342 га.; 40- 1,8359 га., 

2 5920382000:01:001:

5134 

36,1231 Землі 

запасу 

(16.00) 

22 1-1,6420 га.;  2-1,6420 га.;    

3-1,6420 га.;  4-1,6420 га.;  

5-1,6420 га.;  6-1,6420 га.;  

7-1,6420 га.;  8-1,6420 га.;  

9-1,6420 га.;  10-1,6420 га.;  

11-1,6420 га.;  12-1,6420 га.;  

13-1,6420 га.;  14-1,6420 га.;  

15-1,6420 га.;  16-1,6420 га.;  

17-1,6420 га.;  18-1,6420 га.;  

19-1,6420 га.;  20-1,6420 га.;  

21-1,6420 га.; 22-1,6411 га.    
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 
 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 

56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши заяви громадян, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 

ради розташованих за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області без змін цільового 

призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 

рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

4. 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                                                                                              

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Додаток   

                                                                                                     до рішення 4 сесії 8 скликання  

                                                                                                     від 11.12.2020 « Про поділ  

                                                                                                     земельних  ділянок» 
 

№ 

п/п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призна-

чення 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кіль-

кість 

Земель-

них 

ділянок, 

що 

утворює

-ться  

Площі земельних ділянок, 

що утворюються 

1 5920385400:01:001:

5771 

2,2 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 2,0000 га.; 2 – 0,2000 га. 

2 5920355500:01:002:

0109 

10,2423 Землі 

запасу 

(16.00) 

6 1 – 1,7070 га; 2 – 1,7071 га; 

3 – 1,7070 га; 4 – 1,7071 га; 

5 – 1,7070 га; 6 – 1,7071 га. 

3 5920355500:01:001:

5516 

43,689 Землі 

запасу 

(16.00) 

29 1 – 1,5000 га; 2 – 1,5000 га; 

3– 1,5000 га; 4 – 1,5000 га; 

5 – 1,5000 га; 6 – 1,5000 га; 

7– 1,5000 га; 8 – 1,5000 га; 

9 – 1,5000 га; 10 – 1,5000 га; 

11 – 1,5000 га; 12 – 1,5000 га; 

13 – 1,5000 га; 14 – 1,5000 га; 

15 – 1,5000 га; 16 – 1,5000 га; 

17 – 1,5000 га; 18 – 1,5000 га; 

19 – 1,5000 га; 20 – 1,5000 га; 

21 – 1,5000 га; 22 – 1,5000 га; 

23 – 1,5000 га; 24 – 1,5000 га; 

25 – 1,5000 га; 26 – 1,5000 га; 

27 – 1,5000 га; 28 – 1,5000 га; 

29 – 1,6830 га. 
 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Заозерна, б.18  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: 

вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, площею 4,3774 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. 

Заозерна, б.18, Охтирського району, Сумської області, на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 4,3774 га, із земель запасу 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами) кадастровий номер 5920355500:01:001:5546 

розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Заозерна, б.18 на території 

Чупахівської селищної ради 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 

     Четверта позачергова сесія 

             Р І Ш Е Н Н Я 

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Охтирська, б.37  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: 

вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, площею 2,2000 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. 

Охтирська, б.37, Охтирського району, Сумської області, на території 

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 2,2000 га, із земель запасу 

(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами) кадастровий номер 5920355500:01:002:0100 

розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Охтирська, б.37 на території 

Чупахівської селищної ради 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 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого 

сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Садова, б.54  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: 

вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

площею 0,0600 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54, 

Охтирського району, Сумської області, на території Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

(код згідно КВЦПЗ 01.13) площею 0,0600 га, із земель запасу (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – 

землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами) кадастровий номер 5920355500:01:002:0106 розташовану за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 на території Чупахівської селищної 

ради 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 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого 

сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Садова, б.54 «а»  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: 

вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

площею 0,0100 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 

«а», Охтирського району, Сумської області, на території Чупахівської 

селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

(код згідно КВЦПЗ 01.13) площею 0,0100 га, із земель запасу (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – 

землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами) кадастровий номер 5920355500:01:002:0105 розташовану за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 «а» на території Чупахівської 

селищної ради 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 

  Четверта позачергова сесія 

               Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого 

сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Садова, б.54 «б»  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою: 

вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

площею 0,6000 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 

«б», Охтирського району, Сумської області, на території Чупахівської 

селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 

зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення, 

(код згідно КВЦПЗ 01.13) площею 0,6000 га, із земель запасу (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – 

землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 

дворами) кадастровий номер 5920355500:01:002:0104 розташовану за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 «б» на території Чупахівської 

селищної ради 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 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка 

     Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  громадянину 

Жерновому Миколі Петровичу 

 

    Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 122, 

125, 126, 127, 128, Земельного Кодексу України, статтями 13, 19 Закону 

України «Про оцінку земель», статтею 31 Закону України «Про оренду 

землі», статтею 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши  та обговоривши клопотання 

громадянина Жернового Миколи Петровича та наданий звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за 

адресою:  с. Оленинське, вул. Хліборобська, 20,  на якій розташоване 

нежитлове приміщення, що перебувають у його власності, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071) несільськогосподарського 

призначення, розташованої за адресою: с. Оленинське, вул. Хліборобська, 20, 

загальною площею 0,0200 га, що знаходиться в оренді у громадянина 

Жернового Миколи Петровича, для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 

5920355500:04:001:0071) площею 0,0200 га в сумі 14 036 грн. 00 коп 

(чотирнадцять  тисяч тридцять шість гривень 00 копійок). 

3. Продати громадянину Жерновому Миколі Петровичу земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0200 га 

(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071) за адресою: с. Оленинське, вул. 

Хліборобська, 20, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за    

14 036 грн. 00 коп (чотирнадцять  тисяч тридцять шість гривень 00 копійок). 

4. Суму авансового внеску в розмірі 6947,96 грн (шість тисяч дев’ятсот  

сорок сім гривень 96 копійок), сплачену згідно з договором про авансовий 



внесок від 03.03.2020 року, зарахувати до ціни продажу земельної ділянки 

(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071) площею 0,0200 га. 

5. Уповноважити селищного голову Кужеля Олександра Володимировича 

укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

5920355500:04:001:0071) несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за адресою: с. Оленинське, вул. Хліборобська, 20, площею        

0,0200 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з 

громадянином Жерновим Миколою Петровичем. 

6. Продаж земельної ділянки вчинити шляхом викупу і до дня підписання 

договору перерахувати кошти Чупахівській селищній раді на розрахунковий 

рахунок UA518999980314161941000018522, код платежу 33010100,                       

МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.). 

7. Договір оренди землі № б/н від 13.01.2017 року, укладений між 

Чупахівською селищною радою та гр. Жерновим Миколою Петровичем для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, припиняється з дати 

реєстрації речового права на земельну ділянку. 

8. Гр. Жерновому Миколі Петровичу: 

     1) Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог 

Земельного кодексу України. 

     2) Оформити право власності на земельну ділянку площею 0,0200 га 

(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071), яка знаходиться за адресою:     

с. Оленинське, вул. Хліборобська, 20, згідно із Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

9. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

           Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви гр. Плєвако  

Ганни Василівни та поділ  

земельної ділянки комунальної  

власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Плєвако Ганни Василівни 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, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

   

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Плєвако Ганні Василівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація) ,орієнтованою площею –  0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507.                                    

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 



5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Плєвако Ганні Василівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Шаповалової  

Катерини Яківни та поділ  

земельної ділянки комунальної  

власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Шаповалової Катерини Яківни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Шаповаловій Катерині Яківні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація) , орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                   

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 



5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Шаповаловій Катерині Яківні, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

Четверта позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Нестеренко Ольги Федорівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Нестеренко Ольги Федорівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Нестеренко Ользі Федорівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація) ,орієнтованою площею –  0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 



Нестеренко Ользі Федорівні, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про  розгляд заяви гр. Сивовол Майі Миколаївни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Сивовол Майі Миколаївни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Сивовол Майі Миколаївні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер   5920355500:01:001:5507                                     

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 



Сивовол Майі Миколаївні, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Кравченко Ганни Михайлівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Кравченко Ганни Михайлівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Кравченко Ганні Михайлівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею –   0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                                        

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 



Кравченко Ганні Михайлівні, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

                                           Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Новікова Олексія Івановича та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Новікова Олексія Івановича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:  

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Новікову Олексію Івановичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Новікову Олексію Івановичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Кривошєєнка Романа Миколайовича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Кривошєєнка Романа Миколайовича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Кривошєєнко Роману Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                        

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Кривошєєнко Роману Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

           Четверта сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Коваленка Миколи Семеновича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Коваленка Миколи Семеновича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Коваленку Миколі Семеновичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Коваленку Миколі Семеновичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

     Четверта позачергова сесія 

    Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Шаповалова Василя Миколайовича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Шаповалова Василя Миколайовича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Шаповалову Василю Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею –  0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                        

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Шаповалову Василю Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

     Четверта позачергова сесія 

    Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Линник Ірини Михайлівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Линник Ірини Михайлівни 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, селищна 

рада  ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Линник Ірині Михайлівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Линник 

Ірині Михайлівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Черкашина Володимира Петровича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Черкашина Володимира Петровича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Черкашину Володимиру Петровичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500       га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Черкашину Володимиру Петровичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Бабаєвої Аліни Віталіївни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Бабаєвої Аліни Віталіївни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Бабаєвій Аліні Віталіївні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                        

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Бабаєвій Аліні Віталіївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Матвєєвої Ірини Олександрівни та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Матвєєвої Ірини Олександрівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Матвєєвій Ірині Олександрівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею –  0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Матвєєвій Ірині Олександрівні, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

           Четверта сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка  

Про розгляд заяви гр. Черкашиної Віри Іванівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Черкашиної Віри Іванівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Черкашиній Вірі Іванівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Черкашиній Вірі Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Новікова Миколи Володимировича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Новікова Миколи 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Новікову Миколі Володимировичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500     га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                        

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Новікову Миколі Володимировичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Бабаєва Руслана Асифовича та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Бабаєва Руслана Асифовича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Бабаєву Руслану Асифовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Бабаєву Руслану Асифовичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Федоркіна Володимира Валерійовича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Федоркіна Володимира Валерійовича 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, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Федоркіну Володимиру Валерійовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Федоркіну Володимиру Валерійовичу, на розробку проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Линника Романа Леонідовича та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Линника Романа Леонідовича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Линнику Роману Леонідовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер  5920355500:01:001:5507                                      

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Линнику Роману Леонідовичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Віннікової Лідії Михайлівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Віннікової Лідії Михайлівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Вінніковій  Лідії Михайлівні , зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер  5920355500:01:001:5507                                      

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Вінніковій  Лідії Михайлівні, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Нестеренка Руслана Вікторовича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Нестеренка Руслана Вікторовича 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

  

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Нестеренку Руслану Вікторовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер  5920355500:01:001:5507                                      

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Нестеренку Руслану Вікторовичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Тараненка Миколи Володимировича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 
 

    Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Тараненка Миколи 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Тараненку Миколі Володимировичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 

Тараненку Миколі Володимировичу, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею  0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Музичук Наталії Іванівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Музичук Наталії Іванівни 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, селищна рада 

ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Музичук Наталії Іванівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер  5920355500:01:001:5507                                      

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Музичук Наталії Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 



земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із земель запасу 

розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Гусакової Римми Дмитрівни та поділ земельної 

ділянки комунальної власності 
 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянки Гусакової Римми Дмитрівни 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, селищна 

рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянці 

Гусаковій Риммі Дмитрівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), орієнтованою площею – 0,0500 га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер  5920355500:01:001:5507                                      

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці 

Гусаковій Риммі Дмитрівні, на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

    Четверта позачергова сесія 

    Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви гр. Овчаренка Олександра Миколайовича та поділ 

земельної ділянки комунальної власності 

 

     Керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України « Про Державний земельний кадастр», Положенням по 

земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши 

заяву громадянина Овчаренка Олександра Миколайовича 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, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. З метою подальшого розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для ведення особистого селянського 

господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в 

Єдиному реєстрі речових прав, виділити земельну ділянку громадянину 

Овчаренку Олександру Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), орієнтованою площею –  0,0500  га; 

2. Чупахівській селищній раді провести поділ земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка перебуває в землях запасу та 

належать  на праві комунальної власності територіальній громаді в особі 

Чупахівської селищної ради розташовану за межами населених пунктів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області без змін 

цільового призначення, кадастровий номер 5920355500:01:001:5507                                       

    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  вказаної у п.2 даного рішення. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 

сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України. 

5. Чупахівській селищній раді після реєстрації права комунальної 

власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянину 



Овчаренку Олександру Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 0,0500 га, із 

земель запасу розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні 

 

     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 Кубрак Іріни Іларіонівни, 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 1,0000 га, 

розташовану на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Кубрак Іріні Іларіонівні, 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 1,0000 га із земель запасу, розташовану на території 

Чупахівської селищної ради, 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 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Головачу Володимиру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Головача Володимира Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

площею 1,7464 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Головачу 

Володимиру Миколайовичу, який зареєстрований за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 1,7464 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920382000:01:001:5174, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Подобній Ганні Карпівні 

 

     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 Подобної Ганни Карпівни, 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 0,5000 га, 

розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Подобній Ганні Карпівні, 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 0,5000 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Грінченкове, 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 

 Четверта  позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Каманіній Віталіні Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Каманіної Віталіни Іванівни, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8050 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Каманіній 

Віталіні Іванівні, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку площею 1,8050 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920355500:01:002:0097 розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

   Четверта  позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Білокобильській Таїсії Григорівни для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Білокобильської Таїсії Григорівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8050 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність 

Білокобильській Таїсії Григорівні, яка зареєстрована за адресою: 

(конфіденційна інформація),  на земельну ділянку площею 1,8050 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:002:0098 розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

   Четверта позачергова  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Хижняку Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Хижняка Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація),  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,9250 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Хижняку 

Олександру Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,9250 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:002:0101 розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Хижняку Олександру Володимировичу 

для ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Хижняка Олександра Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,7095 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Хижняку 

Олександру Володимировичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,7095 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:001:5547 розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Шкроботу Олексію Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства  

 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шкробота Олексія Михайловича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства,  

площею 1,9250 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Шкроботу 

Олексію Михайловичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,9250 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:002:0102 розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

   Четверта позачергова сесія 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Міняйло Надії Миколаївні 

 

     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 Міняйло Надії Миколаївни, 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 0,4000 га, 

розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Міняйло Надії Миколаївні, 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 0,4000 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 

   Четверта позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Вербицькому Ярославу 

Олександровичу 

 

     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 Вербицького Ярослава Олександровича, зареєстрованого 

за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га, розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Вербицькому Ярославу Олександровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), Охтирського 

району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,2500 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 

   Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Ольховику Вадиму 

Олеговичу 

 

     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 Ольховика Вадима Олеговича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 

га, розташовану на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ольховику Вадиму Олеговичу, зареєстрованому 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 2,0000 га із земель запасу, розташовану на 

території Чупахівської селищної ради, 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 

   Четверта позачергова сесія 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Каманіній Оксані Олексіївні 

 

     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 Каманіної Оксани Олексіївни, 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 0,3000 га, 

розташовану в межах смт Чупахівка, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Каманіній Оксані Олексіївні, 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 0,3000 га із земель запасу, розташовану в смт Чупахівка, 

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 

    Четверта позачергова сесія 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Тіщенко Сергію Івановичу 

 

     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 Тіщенка Сергія Івановича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 

розташовану на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Тіщенко Сергію Івановичу, зареєстрованому 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 2,0000 га із земель запасу, розташовану в смт Чупахівка, 

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 

   Четверта позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію 

Васильовичу 

 

     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 Хижняка Сергія Васильовича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,6100 

га, розташовану в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Хижняку Сергію Васильовичу, зареєстрованому 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 0,6100 га із земель запасу, розташовану в 

межах с. Оленинське, на території Чупахівської селищної ради 

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 

   Четверта позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Зваді Віті Володимирівні 

 

     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 Звади Віти Володимирівни, 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 Зваді Віті Володимирівні, 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, на території Чупахівської селищної ради 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 

    Четверта позачергова сесія 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину Манзюку Олегу 

Олексійовичу 

 

     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 Манзюка Олега Олексійовича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8500 

га, розташовану в межах смт Чупахівка на території Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Манзюку Олегу Олексійовичу, зареєстрованому 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 0,8500 га із земель запасу, розташовану в 

межах смт Чупахівка, 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 

    Четверта позачергова сесія 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

Про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської 

селищної ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних 

ділянок громадян смт Чупахівка переданих у приватну власність» 

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Земельного кодексу України, 

Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Душенко Наталії 

Андріївни про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської 

селищної ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних 

ділянок громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність», селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної 

ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних ділянок 

громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність», а саме: 

1) В додатку до рішення під № 862 Халєєва Олександра Митрофанівна 

замість площі земельної ділянки « всього: 0,1754 га,  для ведення 

особистого підсобного господарства - 0,1311 га.; для обслуговування 

житлового будинку – 0,0443 га»  вказати « всього: 0,1894 га,  для 

ведення особистого підсобного господарства - 0,1341 га.; для 

обслуговування житлового будинку – 0,0553 га»; 

2) В додатку до рішення під № 863 Душенко Наталія Андріївна замість 

площі земельної ділянки « всього: 0,1894 га,  для ведення особистого 

підсобного господарства - 0,1341 га.; для обслуговування житлового 

будинку – 0,0553 га»  вказати « всього: 0,1754 га,  для ведення 

особистого підсобного господарства - 0,1311 га.; для обслуговування 

житлового будинку – 0,0443 га»; 

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Почепцовій Лідії Григорівні 
 

     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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянки Почепцової Лідії Григорівни, 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 1,8000 га, 

розташовану в межах с.Буро-Рубанівка на території Чупахівської селищної 

ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Почепцовій Лідії Григорівни, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною 

площею 1,8000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Буро-Рубанівка на 

території  Чупахівської селищної ради 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 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр.  Волнушкіну Юрію Миколайовичу 
 

     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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Волнушкіна Юрія Миколайовича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,6000 

га, за межами села Розсохувате, за рахунок земель колективної власності 

бувшого КСП ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на 

приватизацію земельної ділянки за даним цільовим призначенням не 

використав, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Волнушкіну Юрію Миколайовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  на щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,6000 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

бувшого КСП ім. Луначарського за межами с. Розсохувате Охтирського 

району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

     Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр.  Волнушкіній Наталії Юріївні 
 

     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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву Волнушкіної Наталії Юріївни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), 

орієнтовною площею 1,6000 га, за межами села Розсохувате, за рахунок 

земель колективної власності бувшого КСП ім. Луначарського, враховуючи, 

що своє право на приватизацію земельної ділянки за даним цільовим 

призначенням не використала, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянці Волнушкіній Наталії Юріївні, 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 

1,6000 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення 

бувшого КСП ім. Луначарського за межами с. Розсохувате Охтирського 

району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр.  Мокрусі Дмитру Сергійовичу 
 

     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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Мокрухи Дмитра Сергійовича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу про надання 

дозволу на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03), орієнтовною площею 1,6000 га, за 

межами села Розсохувате, за рахунок земель колективної власності бувшого 

КСП ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на приватизацію 

земельної ділянки за даним цільовим призначенням не використав,  селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Мокрусі Дмитру Сергійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 1,6000 га, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення бувшого КСП ім. Луначарського за 

межами с. Розсохувате Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ                                                                                                 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

  Четверта позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Івахненко Людмили Петрівни 
 

     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», та 

рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянки Івахненко Людмили Петрівни, 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 0,8000 га, 

розташовану в межах с. Буро-Рубанівка на території Чупахівської селищної 

ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Івахненко Людмилі Петрівні, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), на розробку на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

0,8000 га із земель запасу, розташовану в межах с. Буро-Рубанівка на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

    2. Розроблений проект  подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 
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