
 

                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

       Третя позачергова сесія 

  Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                        смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої                                                                  

сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року                                                                                   

«Про затвердження Програми економічного 

 та соціального розвитку Чупахівської селищної ради 

 на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» 

            

         Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови 

селищної ради з питань діяльності виконавчих органів  Людмили Воробйової 

про внесення змін до рішення чотирнадцятої   сесії сьомого скликання від 

21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні  2020 – 2021 

програмні роки, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.  Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні 

роки» , доповнити та викласти в новій редакції: 

А)Розділ «Пріоритет 2.5 «Освіта»:  

- пункт 5: «Реконструкція другого корпусу будівлі Чупахівської ЗОШ                                     

І-ІІІ ступенів за адресою: пров. Шкільний,2, смт Чупахівка, Охтирський район, 

Сумська область»:  термін виконання - 2021 рік; кошти:місцевий бюджет   2 

млн.72тис. грн.; 

- пункт 2: термін виконання – 2021 рік; кошти: місцевий бюджет -                            

100000 грн; інші джерела – 300000 грн; 

- доповнити пунктом 13 «Виготовлення проектно – кошторисної документації», 

термін виконання – 2021 рік; джерела фінансування : місцевий бюджет – 

100000 грн; захід - «Будівництво водно – спортивного комплексу» , термін 

виконання – 2021 рік та подальші бюджетні роки; джерела фінансування: інші 

джерела – 10000, 0 тис. грн.; 

Б) Розділ «Пріоритет 1.2. «Транспорт та транспортна інфраструктура»: 

- пункт 1. Виготовлення проектно – кошторисної документації на дороги 

комунальної власності . Проведення робіт з поточного ремонту доріг . Термін 

виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування - 15000,0 тис. грн. 

Будівництво автобусної зупинки в селі Лантратівка ; термін виконання –                    

2021 рік; кошти – 30000, місцевий бюджет та інші джерела фінансування; 

 



В) Розділ «Пріорітет 1.3. «Житлово – комунальне господарство та житлова 

політика».  

Завдання 2 . Технічне переоснащення житлово – комунального господарства . 

 - пункт 1 . Термін виконання – 2021 рік та подальші бюджетні роки; кошти – 

інші джерела фінансування – 10000,0 тис. грн.; 

 

Г) Розділ «Пріоритет 2.8. «Культура. Туризм».  

Завдання 2 «Модернізація матеріально – технічної бази та інформатизація 

закладів культури» доповнити пунктом 7. Придбання та установка 

твердопаливного котла в Лантратівському Будинку культури. Термін 

виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування. 

 

2.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 

Третя позачергова сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         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 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини 

першої статті 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,на 

підставі клопотання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради, КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти 

«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, Чупахівської селищної ради, 

Фінансового відділу Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 93 500 грн., та направити на 

ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

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

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» 35 000 грн., та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в 

сумі 10 000 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 500 грн. та 

частину коштів  направити на видатки по ТКВКБМС 0112111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 18 000 грн. , на ТКВКБМС 

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

дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» 15 000 грн., на ТКВКБМС 3710160 ««Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 12 000 грн. та 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 3 000 грн. 

З ТКВКБМС 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв`язку» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 800 

грн., направити на ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних 



громадах»  на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 1800 грн. 

З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

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

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування а 

оплату праці» в сумі 30 000 грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» 6 000 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 5 000 грн., з ТКВКБМС 0611090 «Надання позашкільної 

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

з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 27 000 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування а 

оплату праці» в сумі 5 000 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 2 000 грн., з КЕКВ 2250  «Видатки на відрядження» в 

сумі 1 000 грн., з ТКВКБМС 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 6 000 грн., з КЕКВ 2120 

«Нарахування а оплату праці» в сумі 5 000 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 4 000 грн. та направити на видатки по ТКВКБМС 

0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 103 000 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» в сумі 28 000 грн., та на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 10 000 грн.  

З ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2240 ««Оплата послуг (крім комунальних)»  

в сумі 4 900 грн., направити на видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 4900 грн. 

З ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2275 «Оплата 

інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 889,11 грн., 

направити на видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 889,11 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 облаті 

Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про прийняття субвенції  

з обласного бюджету  

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 , пункту 6 статті 28 Закону 

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

голови Сумської обласної державної адміністрації від 13.11.2020 року №564-

ОД «Про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2020 рік», 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади з обласного бюджету субвенцію з місцевого бюджету  

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 

сумі 29 743 грн. по коду доходів 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», з 

них на придбання засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) . 

2. Направити на видатки загального фонду по ТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

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

2220«Медикаменти та перев`язувальні матеріали» в сумі 29 743 грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             

 

                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про проект бюджету  Чупахівської селищної територіальної громади на 

2021 рік 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статті 75 Бюджетного кодексу 

України, та п.23 статті 26 , п.1 статті 61, п. 1 статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 

36 661 969 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади – 36 229 300 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної громади – 

432 669 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі 

36 661 969 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади 36 229 300 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної громади – 

432 669 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади у розмірі 724 586 гривень, що становить 2 відсотка 

видатків загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3  до 

цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у разі 

необхідності вносити зміни до бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади за погодженням постійної комісії з планування та фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та інвестицій Чупахівської селищної ради з 

послідуючим затвердженням на сесії.. 

4. Установити, що у загальному фонді бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n89
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n105


1) до доходів загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034, 

104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 

та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України. 

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного 

кодексу України,  

2) у частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 10 

пунктом 1 статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади  згідно з відповідними 

пунктами статей 691, 71 та 72 спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 

Бюджетним кодексом України. 

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

України захищеними видатками бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади видатки загального фонду на: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим та державному бюджету. 

8. Надати право фінансовому відділу Чупахівської селищної ради в межах 

поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення 

у 2021 році тимчасово вільних коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

9. Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на 

покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з 

обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету  забезпечити 

виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів 



нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення   

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

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року наступного 

за плановим; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

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

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

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо. 

11. Надати право виконавчому комітету селищної ради упродовж 

бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної ради з 

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

здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з державного, 

обласного та інших місцевих бюджетів з послідуючим затвердженням на сесії 

Чупахівської селищної ради : 

12. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року. 

13. Додатки 1, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

14. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити 

оприлюднення цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття 

відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку і інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення сесії «Про проект бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» 

Прогноз доходної частини Чупахівського селищного бюджету на  

2021 року 

Прогноз бюджету на 2021 рік Чупахівської територіальної громади 

розроблено на основі норм чинного Податкового та Бюджетного кодексів 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 – 

2022 роки», листа Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-

6/25074 «Про особливості складання проектів  місцевих бюджетів на 2021 рік» 

та інших законодавчих актів.  

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік враховано:  

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку 

прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 

2020 рік, очікуваних показників економічної діяльності на 2021 рік; 

 - фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 

років та за 10 місяців 2020 року;  

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до рівня 6 000 

грн., з 01.01.2022 – 6 700 грн., з 01.01.2023 – 7 176 грн.;  

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на 

місяць з 01.01.2021 до рівня 2 189 грн., з 01.01.2022 – 2 393 грн., з 01.01.2023 – 2 

589 грн.  

Структура доходів  бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік (без трансфертів) 

гривень 

 

Всього доходи (без трансфертів) 18 606 369 

 

Загальний фонд 

   

18  173 700 

Спеціальний фонд ( власні 

надходження бюджетних установ) 

432 669 

Одним з основних джерел наповнення доходної частини загального 

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

Питома вага цього податку в обсязі надходжень загального фонду складає 

61,85%. 

Надходження вказаного податку заплановано у розмірі 11 233 940 

гривень.  

Прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2021 році за 

окремими видами становитиме: 

 

 

 



 Надходження у 

2020 році 

Прогноз 

надходжень на 

2021  рік 

Відхилення 

+; - % 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 3 080 740 4 993 940,00 1913200 1,62 

Податок на доходи фізичних осіб з 

грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами     

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 2 533 383 6 150 000 3616617 2,43 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 28 315 90 000 61685 3,18 

ВСЬОГО     

 

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 

2021 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, 

рівня середньої заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів 

фізичних осіб, зростання рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму доходів громадян.  

Прогноз рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, 

розраховано в сумі 164 000 гривень, рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення у сумі  950 гривень.   

 Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 

2021 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих 

цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові 

вироби та становитиме  120 200 гривень. 

На території Чупахівської селищної територіальної громади діють 

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

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

податок та земельний податок. 



Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (питома 

вага 0,46%) розрахований в сумі 83 300 гривень з урахуванням податкової 

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

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

Розрахунок прогнозної суми плати за землю (питома вага 9,6%) на 

наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб 

по земельному податку та орендній платі та становить1 741 000 гривень.  

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік (питома вага 26,47%) та 

становить 4 818 900 гривень. Підвищення з 01.01.2021 року прожиткового 

мінімуму до 2 189 грн. та мінімальної заробітної плати до рівня 6000 грн. 

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

Враховуючи даний фактор, очікувані надходження у 2021 році цього податку у 

сумі 4 807 900 гривень та індексу споживчих цін на 107,3 відсотків. 

 - єдиний податок з фізичних осіб – 1 041 900 гривень;  

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

– 15 000 гривень; 

- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків-  3 762 000 гривень. 

Неподаткових надходжень (питома вага 2,42%) прогнозується  

отримати 441 079 гривень, в тому числі плати за надання інших  

адміністративних  послуг  2 000 гривень, державного  мита   8 700 гривень. 

Загальна сума  доходів спеціального фонду складає  432 669 гривень за 

рахунок власних надходжень. 

 

Видаткова частина бюджету  Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік 

 

Видаткову частину селищного бюджету сформовано в сумі  36 647 969,00 

гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі  36 218 

300,00 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень. 

Місцевий борг селищного бюджету на 01.10.2020 відсутній. 

Місцеві запозичення у 2021  році не передбачаються. 



Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані виходячи з розмірів 

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

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

на місяць. 

Обраховані показники дозволять забезпечити виконання статті 77 

Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку 

потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

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

видатки на харчування та медикаменти і провести інші вкрай необхідні 

видатки.  

Видатки загального фонду 

 

 

Обсяг видатків загального фонду становить 36 218 300  гривень, з них: 

освіта – 19 000 000 гривень (52,45 відсотків), 

соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 962 320 гривень ( 5,42 

відсотків), 

фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства  « 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради» – 

1 800 000 гривень (4,97 відсотків), 

культура – 1 796 000 гривень (4,95 відсотків), 

заходи з фізичної культури та спорту – 20 000 гривень (0,055 відсотків), 

благоустрій – 500 000 гривень (1,38 відсотків), 

утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

за рахунок коштів місцевого бюджету –500 000 гривень (1,38  відсотків), 

 державне управління –6 195 300 тис. гривень (питома вага у видатках 

загального фонду – 17,10 відсотків), 

 інша субвенція обласному та іншим місцевим бюджетам –260 000 гривень 

(0,71 відсотків), 

 

Видатки спеціального  фонду 

Обсяг видатків спеціального фонду планується на загальну суму  432 669 

гривень. 

Розподіл видатків в розрізі галузей: 

          -  освіта – 405 349 гривень, 

- соціальний захист населення – 16 320 гривень, 

- культура – 5 000  гривень, 



- апарат 6 000 гривень..  

У 2021 році з селищного бюджету передбачено передати міжбюджетні 

трансферти : 

По загальному фонду: 

1) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Сумському обласному 

бюджету на загальну суму 33 870 гривень для компенсаційних виплат та 

відшкодування вартості проїзду автомобільним транспортом загального 

користування у приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні: 

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

2) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Грунської сільської ради для 

надання психолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами до КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр" Грунської сільської ради в 

розмірі 41 491 гривень.  

Фінансування інвестиційних проектів у 2020 та 2021-2022 роках не 

передбачено. 

 

Начальник фінансового відділу                                     Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                             

                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Третя  позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 
 

Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання першої 

сесії восьмого скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету Чупахівської селищної ради» 

        Керуючись п.3 частини 1 ст.26,  ст. 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  заслухавши інформацію селищного голови 

Олександра Кужеля про внесення змін до рішення першого пленарного 

засідання першої сесії восьмого скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і 

персональний склад виконавчого комітету Чупахівської селищної ради», 

селищна рада   ВИРІШИЛА  : 

 

1. Інформацію селищного голови Олександра Кужеля про внесення змін до 

рішення першого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 

09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради» взяти до уваги. 

2. Внести зміни до складу виконавчого комітету Чупахівської селищної ради. 

3. Затвердити  кількісний та персональний  склад виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради (Додаток). 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з прав 

людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього 

середовища . 

                                                           

  Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                Додаток  до рішення  

                                                                         третьої позачергової  сесії восьмого скликання   

від   23.11.2020 «Про внесення змін до рішення першого 

                                                                                      пленарного засідання першої сесії восьмого скликання  

                                                                                      від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад  

                                                                                     виконавчого комітету Чупахівської селищної ради» 

 

Склад 

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради 

1. Олександр Кужель  

2.Микола Маслюк   

3. Сергій Парнєков  

4.Олена Галушка  

5.Микола Жерновий  

6.Світлана Макарова  

7.Галина Ашурова  

8.Ольга Биковець  

9.Олександр Дробот  

10. Олександра Хоменко  

11.Олександр Воробйов  

12.Микола Борисенко   

 

 

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької 

сільської ради» 

 

          Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 

положення»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України,ст. 4, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, заслухавши інформацію селищного 

голови Олександра Кужеля про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію 

Довжицької сільської ради» , ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію селищного голови Олександра Кужеля про внесення змін до 

рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання 

від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької сільської ради» взяти до 

уваги. 

2. Внести зміни до  текстової частини рішення  «Про реорганізацію 

Довжицької сільської ради» від 11.11.2020 та викласти в такій редакції: 

2.1 .Розпочати процедуру реорганізації Довжицької сільської ради                           

(ЄДРПОУ 04390854, місцезнаходження: вул. Миколи Шпака, будинок 1, 

с. Довжик Охтирського  району Сумської  області) шляхом приєднання 

до Чупахівської селищної ради (ЄДРПОУ 04390202, місцезнаходження: 

вул. Воздвиженська, 53, смт Чупахівка Охтирського  району Сумської  

області). 

2.2. Чупахівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Довжицької сільської ради.    

                                                 



    2.3.Утворити Комісію з реорганізації Довжицької сільської ради у складі: 

Голова комісії : Олександр Кужель -  голова Чупахівської селищної ради                                                                                                                                                                                      

Заступник голови комісії: Наталія Чуб -  головний бухгалтер Чупахівської 

селищної ради .    

Член комісії: Сергій Парнєков - заступник голови    Чупахівської селищної 

ради     

Член комісії : Лідія Зосим - головний бухгалтер Довжицької сільської ради. 

Член комісії:  Анна Касьяненко - начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради.  

Член комісії :  Вікторія Ромась  - в.о. головного бухгалтера відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради.  

Член комісії – Оксана Богдан ,головний спеціаліст відділу соціального 

захисту населення Чупахівської селищної ради.  

2.4. У зв’язку з реорганізацією Довжицької сільської ради, яка передбачає її 

припинення шляхом приєднання до Чупахівської селищної ради, 

уповноважити Комісію з реорганізації Довжицької сільської ради (далі – 

Комісія з реорганізації) забезпечити проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань Довжицької сільської ради перед складанням річної фінансової 

звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань 

проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Довжицької 

сільської ради. 

2.5. Затвердити План заходів з реорганізації Довжицької сільської ради 

(додаток 1). 

2.6.Затвердити форму передавального акту (додаток 2) 

2.7.Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй 

роботі. 

2.8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

накопичилися під час діяльності Довжицької сільської ради станом на 

31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством. 

2.9. Визначити відповідальною за фізичне приймання архівних документів, 

що нагромадилися під час діяльності Довжицької сільської ради станом на 

31.12.2020 р. до Чупахівської селищної ради  архіваріуса Чупахівської 

селищної ради  Валентину Демиденко. 

2.10. Начальнику фінансового  відділу Чупахівської селищної ради Анні 

Касьяненко  здійснювати контроль за виконанням бюджету Довжицької 



сільської ради до 31.12.2020 , забезпечити своєчасне та повне прийняття та 

оприбуткування активів та зобов’язань Довжицької сільської  ради згідно з 

передавальним актом. 

2.11.Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, 

передбачених Планом заходів з реорганізації Довжицької сільської ради, про 

хід і результати проведеної роботи інформувати Чупахівську селищну раду 

шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях. 

2.12.Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом 

порядку: 

- закриття рахунків Довжицької сільської ради в органах державного 

казначейства та банках; 

- подання фінансової звітності Довжицької сільської ради ради за                                

2020 рік, а у разі необхідності - і за відповідний період 2021 року; 

- державну реєстрацію припинення Довжицької сільської ради, ЄДРПОУ 

04390854; 

- державну реєстрацію змін до відомостей про Чупахівську селищну раду, 

ЄДРПОУ 04390202. 

2.13. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку 

знищення печаток та штампів Довжицької сільської ради протягом                        

10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї 

юридичної особи. 

3.  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  Чупахівської селищної ради 

 від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення   

другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію 

Довжицької сільської ради» 

 

                  План заходів з реорганізації Довжицької сільської ради 

 

№ 

за/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Інвентаризація та передача 

документів, що 

нагромадилися  під час 

діяльності Довжицької 

сільської ради станом на 

31.12.2020 Чупахівській 

селищній раді 

до 

10.01.2021 

Комісія з 

реорганізації  

2 

Повна інвентаризація 

основних засобів, 

нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та 

розрахунків Довжицької 

сільської ради з перевіркою 

їх фактичної наявності та 

документального 

підтвердження станом на 

31.12.2020 року 

до 

10.01.2021  

Комісія з 

реорганізації 

3 

Складання Передавального 

акту майна, активів та 

зобов’язань Довжицької 

сільської ради Чупахівській 

селищній раді 

 до 

12.01.2021  

Комісія з 

реорганізації 

4 

Передача складених 

Комісією з реорганізації 

передавальних актів на 

затвердження Чупахівській 

селищній  раді 

 

до 

15.01.2021  

Голова комісії 

з реорганізації 



5 

Забезпечення процесу 

передачі майна, активів та 

зобов’язань Довжицької 

сільської ради Чупахівській 

селищній раді після 

затвердження відповідного 

передавального акту 

до 

15.01.2021 

включно 

Комісія з 

реорганізації 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 до рішення  Чупахівської селищної ради 

 від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення   

другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію 

Довжицької сільської ради» 

 

                                                                 ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

смт Чупахівка ____ січня 2021 року 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з реорганізації Довжицької 

сільської ради у складі: 

Голови комісії: ______________________________ 

Заступника голови комісії: ____________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 

5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про 

наступне: 

1. Чупахівська селищна (ЄДРПОУ 04390202, місцезнаходження:                                         

вул.  Воздвиженська ,  53,смт Чупахівка, Охтирського району Сумської  області,) 

внаслідок реорганізації Довжицької сільської ради (ЄДРПОУ 04390854, 

місцезнаходження: вул. Миколи Шпака, будинок 1, с. Довжик, Охтирського  

району Сумської області є правонаступником майна, активів та зобов’язань 

Довжицької сільської ради, а саме: 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі: 

- основні засоби – __________ грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.; 

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.; 

1.3. Грошових коштів – __________ грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

2. Разом із майном Довжицької сільської ради Чупахівська селищна рада 

приймає документи, що підтверджують майнові права на об’єкти основних 

засобів та документів, які підтверджують право користування земельними 



ділянками. 

 

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. 

Усього: _____ аркушів. 

 

Комісія з реорганізації Довжицької сільської ради: 

 

Голова комісії:                               ___________                          Олександр Кужель   

Заступник голови комісії              ___________                          Наталія Чуб                                               

Член комісії                                    ___________                          Сергій Парнєков                                             

                                                         ___________                          Лідія Зосим 

                                                        ___________                           Анна Касьяненко 

                                                        ___________                           Вікторія Ромась 

                                                        ___________                           Оксана Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 

восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської 

сільської ради» 

 

          Керуючись ст. 43, 59, п. 6-2 Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні 

положення»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України,ст. 4, 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»,Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, заслухавши інформацію селищного 

голови Олександра Кужеля про внесення змін до рішення другого пленарного 

засідання першої сесії восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію 

Олешнянської сільської ради» , ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію селищного голови Олександра Кужеля про внесення змін до 

рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання 

від 11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської  сільської ради» взяти 

до уваги. 

2. Внести зміни до  текстової частини рішення  «Про реорганізацію 

Олешнянської сільської ради» від 11.11.2020 та викласти в такій редакції: 

2.1.Розпочати процедуру реорганізації Олешнянської сільської ради                           

(ЄДРПОУ , 04389905, місцезнаходження: вул. Довгого,  будинок 1,                         

с. Олешня Охтирського  району Сумської  області) шляхом приєднання до 

Чупахівської селищної ради (ЄДРПОУ 04390202, місцезнаходження: вул. 

Воздвиженська, 53, смт Чупахівка Охтирського  району Сумської  області).  

2.2. Чупахівська селищна рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Олешнянської сільської ради.    



                                                 

    2.3.Утворити Комісію з реорганізації Олешнянської сільської ради у складі: 

Голова комісії : Олександр Кужель -  голова Чупахівської селищної ради                                                                                                                                                                                      

Заступник голови комісії: Наталія Чуб -  головний бухгалтер Чупахівської 

селищної ради .    

Член комісії: Сергій Парнєков - заступник голови    Чупахівської селищної 

ради.     

Член комісії :  Галина Бабіна - головний бухгалтер Олешнянської сільської 

ради. 

Член комісії:  Анна Касьяненко - начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради.  

Член комісії :  Вікторія Ромась  - в.о. головного бухгалтера відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради.  

Член комісії: Оксана Богдан - головний спеціаліст відділу соціального 

захисту населення Чупахівської селищної ради.  

2.4. У зв’язку з реорганізацією Олешнянської сільської ради, яка передбачає 

її припинення шляхом приєднання до Чупахівської селищної ради, 

уповноважити Комісію з реорганізації Олешнянської сільської ради (далі – 

Комісія з реорганізації) забезпечити проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань Олешняської сільської ради перед складанням річної фінансової 

звітності станом на 31.12.2020 р. Інвентаризацію активів та зобов’язань 

проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Олешнянської 

сільської ради. 

2.5. Затвердити План заходів з реорганізації Олешнянської сільської ради 

(додаток 1). 

2.6.Затвердити форму передавального акту (додаток 2) 

2.7.Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у свої  

роботі. 

2.8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності Олешнянської сільської ради станом на 

31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством. 

2.9. Визначити відповідальною за фізичне приймання архівних  документів, 

що нагромадилися під час діяльності Олешнянської сільської ради станом на 

31.12.2020 р. до Чупахівської селищної ради  архіваріуса Чупахівської 

селищної ради  Валентину Демиденко. 



2.10. Начальнику фінансового  відділу Чупахівської селищної ради Анні 

Касьяненко  здійснювати контроль за виконанням бюджету Олешнянської 

сільської ради до 31.12.2020 , забезпечити своєчасне та повне прийняття та 

оприбуткування активів та зобов’язань Олешнянської сільської  ради згідно 

з передавальним актом. 

2.11.Голові Комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, 

передбачених Планом заходів з реорганізації Олешнянської сільської ради, 

про хід і результати проведеної роботи інформувати Чупахівську селищну 

раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях. 

2.12.Голові Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом 

порядку: 

- закриття рахунків Олешнянської  сільської ради в органах державного 

казначейства та банках; 

- подання фінансової звітності Олешнянської  сільської ради ради за                                

2020 рік, а у разі необхідності - і за відповідний період 2021 року; 

- державну реєстрацію припинення Олешнянської  сільської ради,                           

ЄДРПОУ 04389905 ; 

- державну реєстрацію змін до відомостей про Чупахівську селищну раду, 

ЄДРПОУ 04390202. 

2.13. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому законом порядку 

знищення печаток та штампів Олешнянської сільської ради протягом                        

10 (десяти) робочих днів з дня державної реєстрації припинення цієї 

юридичної особи. 

3. 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  Чупахівської селищної ради 

 від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення   

другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію  

Олешнянської сільської ради» 

 

 

План заходів з реорганізації 

Олешнянської сільської ради 

 

 

№ 

за/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Інвентаризація та передача 

документів, що 

нагромадилися  під час 

діяльності Олешнянської 

сільської ради станом на 

31.12.2020 Чупахівській 

селищній раді 

до 

10.01.2021 

Комісія з 

реорганізації  

2 

Повна інвентаризація 

основних засобів, 

нематеріальних активів, 

запасів, грошових коштів та 

розрахунків Олешнянської 

сільської ради з перевіркою 

їх фактичної наявності та 

документального 

підтвердження станом на 

31.12.2020 року 

до 

10.01.2021  

Комісія з 

реорганізації 

3 

Складання Передавального 

акту майна, активів та 

зобов’язань Олешнянської 

сільської ради Чупахівській 

селищній раді 

 до 

12.01.2021  

Комісія з 

реорганізації 

4 

Передача складених 

Комісією з реорганізації 

передавальних актів на 

затвердження Чупахівській 

селищній  раді 

до 

15.01.2021  

Голова комісії 

з реорганізації 



5 

Забезпечення процесу 

передачі майна, активів та 

зобов’язань Олешнянської 

сільської ради Чупахівській 

селищній раді після 

затвердження відповідного 

передавального акту 

до 

15.01.2021 

включно 

Комісія з 

реорганізації 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до рішення  Чупахівської селищної ради 

 від 23.11.2020 «Про внесення змін до рішення   

другого пленарного засідання першої сесії восьмого 

скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію 

Олешнянської сільської ради» 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

смт Чупахівка ____ січня 2021 року 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Олешнянської сільської ради 

у складі: 

Голови комісії: ______________________________ 

Заступника голови комісії: ____________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

Члена комісії: _______________________________ 

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 43, 59, п. 6-2 

Розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт 

про наступне: 

1. Чупахівська селищна (ЄДРПОУ 04390202, місцезнаходження:                                         

вул.  Воздвиженська , 53,смт Чупахівка, Охтирського району Сумської  

області,) внаслідок реорганізації Олешнянської сільської ради (ЄДРПОУ 

04389905, місцезнаходження: вул. Довгого, будинок 1,с. Олешня, Охтирського  

району Сумської області) є правонаступником майна, активів та зобов’язань 

Олешнянської сільської ради, а саме: 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому 

числі: 

- основні засоби – __________ грн.; 

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.; 

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.; 

1.3. Грошових коштів – __________ грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

2. Разом із майном Олешнянської сільської ради Чупахівська селищна рада 

приймає документи, що підтверджують майнові права на об’єкти основних 



засобів та документів, які підтверджують право користування земельними 

ділянками. 

 

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. 

Усього: _____ аркушів. 

 

Комісія з реорганізації Олешнянської сільської ради: 

 

Голова комісії:                               ___________                          Олександр Кужель   

Заступник голови комісії              ___________                          Наталія Чуб                                               

Член комісії                                    ___________                          Сергій Парнєков                                             

                                                         ___________                          Галина Бабіна 

                                                        ___________                           Анна Касьяненко 

                                                        ___________                           Вікторія Ромась 

                                                        ___________                           Оксана Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Третя позачергова сесія 

 РІШЕННЯ 

 

23.11.2020                                                                           смт Чупахівка 

 

Про припинення повноважень  

виконуючого обов’язки старости 

сіл Лантратівка, Новопостроєне,  

Духівниче Чупахівської селищної ради 

Костянтина Залавського 

 

 

        Керуючись статтею 14.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію селищного голови Олександра Кужеля про 

припинення повноважень виконуючого обов’язки старости сіл Лантратівка, 

Новопостроєне, Духівниче Чупахівської селищної ради Костянтина 

Залавського,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Припинити повноваження виконуючого обов’язки старости сіл 

Лантратівка, Новопостроєне, Духівниче Чупахівської селищної ради 

Костянтина Залавського з 09.11.2020 року. 

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

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

навколишнього середовища. 

    

 

 

Селищний голова                                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Третя позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шевченко Миколі 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, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Шевченко 

Миколи Миколайовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна 

інформація), про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с.Нове, площею 0,4900 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шевченко Миколі Миколайовичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Нове на території 

Олешнянської сільської ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:06:001:0002. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Шевченко Миколі 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація),  

земельну ділянку площею – 0,4900 га,  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:06:001:0002 

розташовану в с. Нове Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Шевченко Миколі Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме  скликання 

   Третя позачергова  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Новікової Ольги Іванівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Новікової Ольги 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0,2500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) гр. Новікової 

Ольги Іванівни, наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Олешня, 

вул. Широка, 47,  Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

5920386300:02:003:0215. 

2. Передати громадянці Новіковій Ользі Іванівні зареєстрованій за адресою: 

(конфіденційна інформація),у приватну власність земельну ділянку площею 

0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01), кадастровий 

номер 5920386300:02:003:0215 із земель житлової та громадської забудови за 

адресою: с. Олешня, вул. Широка, 47,  Охтирського району, Сумської області. 

3. Громадянці Новіковій Ользі Іванівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                               

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

  Восьме  скликання 

       Третя позачергова сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Семигуку Олександру Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

«Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянина Семигука 

Олександра Олександровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 

інформація),про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1500 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Семигук Олександру Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Олешня,                                   

вул. Охтирська на території Олешнянської сільської ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0221. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Семигуку Олександру 

Олександровичу зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,1500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0221 

розташовану в с. Олешня, вул. Охтирська, на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району, Сумської області. 

    3. Громадянину Семигуку Олександру Олександровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

   Восьме  скликання 

     Третя позачергова сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Полятикіній Ларисі Іванівні для індивідуального 

садівництва 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статті 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

«Земельного кодексу України», розглянувши заяву громадянки Полятикіної 

Лариси Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва площею - 0,1200 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

    1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Полятикіній Ларисі Іванівні у власність  для індивідуального садівництва (код 

згідно КВЦПЗ 01.05) із земель запасу в межах с. Довжик Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:02:001:1511. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Полятикіній Ларисі Іванівні  

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,1200 га  для індивідуального садівництва із земель запасу ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:02:001:1511 розташовану в межах с. Довжик на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області. 

    3. Громадянці Полятикіній Ларисі Іванівні  право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

             

       Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                  Восьме  скликання 

    Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянці Солоніковій Тетяні 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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву Солонікової 

Тетяни 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 2,0000 га, розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Солоніковій Тетяні 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 0,5500 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 

    Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину- учаснику АТО Кулику 

Володимиру Анатолійовичу 

 

     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 транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 

громадянина – учасника АТО Кулика Володимира Анатолійовича, 

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. П’яткине на території Чупахівської 

селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину – учаснику АТО Кулику Володимиру 

Анатолійовичу, 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 межах с. П’яткине, 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 

     Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка                                                                                                                       

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Невдачина Віталія Сергійовича 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 

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

громадянина Невдачина Віталія Сергійовича, 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 громадянину 

Невдачину Віталію Сергійовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), площею 1,7464 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920382000:01:001:5176 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 

      Третя позачергова сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

   Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Семенюк Людмилі Миколаївні 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 

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

громадянки Семенюк Людмили Миколаївни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,7464 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці 

Семенюк Людмилі Миколаївні, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), площею 1,7464 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920382000:01:001:5178 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 

       Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Манчуку Максиму Андрійовичу 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 

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

громадянина Манчука Максима Андрійовича, 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 громадянину 

Манчуку Максиму Андрійовичу, який зареєстрований за адресою: 

(конфіденційна інформація), площею 1,7464 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920382000:01:002:5179 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 

  Третя позачергова  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Альохіній Оксані Анатоліївні 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 

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

громадянки Альохіної Оксани Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,7465 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці 

Альохіній Оксані Анатоліївні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), площею 1,7465 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920382000:01:001:5177 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 

     Третя позачергова  сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Головача Олексія Миколайовича 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 

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

громадянина Головача Олексія 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 громадянину 

Головачу Олексію Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація),площею 1,7464 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920382000:01:002:5175 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 

     Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Володіну Олексію Григоровичу 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 

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

громадянина Володіна Олексія Григоровича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,8052 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Володіну  Олексію Григоровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), площею 1,8052 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920355500:01:002:0099 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 

     Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

                                                                                                                                

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лапіну Ігорю Вікторовичу 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 

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

громадянина Лапіна Ігоря Вікторовича, зареєстрованого за адресою: 

(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства,  площею 1,8052 га, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину 

Лапіну Ігорю Вікторовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), площею 1,8052 га для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель сільськогосподарського 

призначення, кадастровий номер 5920355500:01:002:0096 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 

     Третя позачергова сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

23.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради  

до народного депутата України Миколи Задорожнього 

 

        Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,    ст.  103  Бюджетного   Кодексу  

України   та  заслухавши інформацію секретаря Чупахівської селищної ради 

про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради до народного депутата 

України Миколи Задорожнього, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Схвалити текст звернень  депутатів  Чупахівської  селищної ради 

Охтирського  району Сумської області   до народного депутата України 

Миколи Задорожнього (Додаток) 

 

2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку надіслати дані звернення до 

народного депутата України Миколи Задорожнього. 

 

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

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

навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                       тел./факс 

(05446) 90-2-87          E-mail: chupah_sr@ukr.net                          Код ЄДПРОУ 04390202  

23.11.2020  № 1014/02-15                           

Народному депутату України 

                                                                              Миколі ЗАДОРОЖНЬОМУ 

Шановний пане Миколо Миколайовичу! 

           Відповідно до статей 10 і 265 Податкового кодексу України плата за 

землю належить до місцевих податків. 

Відповідно до ст. 281 Податкового  Кодексу України  від сплату податку 

звільняються  інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують 

трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та 

особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

      Надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих 

бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів 

місцевих бюджетів (ч.1. ст. 103 Бюджетного кодексу України).  

     Чупахівською селищною радою  опрацьований Додаток № 1 «Інформація 

щодо землевласників - фізичних осіб, котрі мають пільги по сплаті земельного 

податку за земельні ділянки, розташовані на території Чупахівської селищної 

ради», наданий  Головним  управлінням  ДФС у Сумській області та 

прорахований обсяг втрат, які отримує селищна рада в зв’язку з наданням  

даних пільг.  Розрахунок проводився виходячи з площі земельної ділянки, 

ставки земельного податку , нормативно-грошової оцінки населених пунктів та 

коефіцієнта індексації нормативно-грошової оцінки, відповідно до якого 

загальна сума втрат становить до 10 000 на рік. 

      У зв’язку з вищевикладеним, Чупахівська селищна рада  Охтирського   

району  Сумської області  просить надати допомогу по виділенню додаткової 

дотації з державного бюджету  України  до бюджету   Чупахівської  

територіальної громади  на компенсацію втрат доходів  внаслідок наданих 

державою податкових пільг  зі сплати   земельного податку  пільгових категорій 

громадян.  

 

 З повагою, 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ  

mailto:chupah_sr@ukr.net
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

   

 

  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                       тел./факс 

(05446) 90-2-87          E-mail: chupah_sr@ukr.net                          Код ЄДПРОУ 04390202  

23.11.2020  № 1015/02-15                           

Народному депутату України 

                                                                              Миколі ЗАДОРОЖНЬОМУ 

Шановний пане Миколо Миколайовичу! 

   Стаття 13 Конституції України гарантує громадянам України, що земля, її 

надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси є власністю 

українського народу, кожного громадянина держави Україна. 

    Але частина 1 пункту 3.1. статті 69 Бюджетного Кодексу України позбавляє 

частину громадян цього права. Відповідно до нього, 3% рентної плати за 

користування надрами отримують лише ті громади, на території яких ведеться 

видобуток вуглеводнів, решта 2% даної плати отримує обласний бюджет, з 

якого протягом трьох років Чупахівська громада не отримала жодної гривні,  

проте маємо негативні наслідки: 

 - загрозливу екологічну ситуацію; 

 - непридатну до вживання питну воду; 

 - підвищений радіаційний рівень навколишнього середовища; 

 - найвищий показник онкологічних захворювань в Сумській області. 

   Просимо Вас внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону 

України про спрямування рентної плати до місцевого бюджету Сумської 

області, а податок з доходів фізичних осіб залишити в бюджетах громад.  

   

З повагою, 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chupah_sr@ukr.net


 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                       тел./факс 

(05446) 90-2-87          E-mail: chupah_sr@ukr.net                          Код ЄДПРОУ 04390202  

23.11.2020  № 1016/02-15                           

Народному депутату України 

                                                                              Миколі ЗАДОРОЖНЬОМУ 

Шановний пане Миколо Миколайовичу! 

           Аналіз виконання бюджету Чупахівської громади за 2019-2020 роки 

показує, що в загальній сумі доходів бюджету акцизний податок становить 

незначну частку  в сумі 61,5 тисячі гривень, тому не може впливати на 

інтенсивний розвиток інфраструктури території ОТГ.  

          В той час податок та збір на доходи фізичних осіб складає 5,8 мільйонів 

гривень на рік, кошти якого використовуються для всебічного задоволення 

соціально-побутових потреб жителів. Відповідно до діючого законодавства, 

40% даного податку надходить до державного бюджету, що в свою чергу 

значно послаблює бюджет громади. 

         Звертаємося до Вас з пропозицією вивчити можливість залишати всю 

суму даного податку в розпорядженні ОТГ, а відповідно акцизний збір 

повністю направляти в державний бюджет, а не розпорошувати незначні суми 

даного податку по бюджетах громад. 

   

   

З повагою, 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ     
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
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(05446) 90-2-87          E-mail: chupah_sr@ukr.net                          Код ЄДПРОУ 04390202  

23.11.2020  № 1017/02-15                           

Народному депутату України 

                                                                              Миколі ЗАДОРОЖНЬОМУ 

Шановний пане Миколо Миколайовичу! 

    На території Чупахівської селищної ради площа земель лісогосподарського 

призначення складає 1677,5  га, що відповідно становить  12% усієї території 

громади.  

     За 2019 – 2020 роки до бюджету селищної ради від підприємств, які 

проводять лісогосподарську діяльність, надійшло  36329 грн. відповідного 

податку, що складає всього лише  5,32 % в загальній сумі доходів бюджету 

селищної ради. 

         У результаті діяльності цих підприємств на території громади 

спостерігається руйнування доріг місцевого значення, як із твердим покриттям, 

так і грунтових. Також відбувається значне засмічення території відходами з 

господарської діяльності цих підприємств та утворення несанкціонованих 

звалищ твердих побутових відходів. 

    Просимо Вас порушити на законодавчому рівні питання про справедливу  

сплату земельного податку за користування землями лісогосподарського 

призначення. 

 

З повагою, 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ     
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