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1/72. С Л У Х А Л И: Про схвалення прогнозу бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки
ДОПОВІДАЄ:Тетяна Невдачина – головний спеціаліст  фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 72 приймається. 
2/73.С Л У Х А Л И: Про підготовку закладів освіти Чупахівської  селищної ради до
нового навчального року та опалювального сезону 2021 – 2022 років
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – в.о.  начальника відділу освіти Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 73 приймається. 
3/74. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану проведення культурно-масових 
заходів у вересні  2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – начальник відділу культури і туризму Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 74 приймається
4/75.СЛУХАЛИ: Про  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівської громади»  на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – начальник відділу культури і туризму Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 75 приймається
5/76.СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень.
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 76 приймається

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 72

13.08.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про схвалення прогнозу бюджету 
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022-2024 роки

Керуючись статтею 751 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 
пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету 
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки, 
затвердженого рішенням Виконавчого комітету Чупахівської селищної ради 
від 26 квітня 2021 року № 33, виконавчий комітет Чупахівської селищної  
ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити  прогноз  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2022-2024. 

2. Фінансовому відділу прогноз бюджету Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений Виконавчим комітетом
Чупахівської селищної ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням
подати для розгляду до Чупахівської селищної ради.

3.  Контроль за виконанням  цього  рішення залишаю за
собою. 

Селищний  голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ

СХВАЛЕНО



рішенням виконавчого комітету 
від 13.08.2021 року 

Прогноз
Чупахівської селищної територіальної громади

____________________________________________________________
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022-2024 роки
(середньостроковий бюджетний період)

(____1852800000___)

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-
2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті  75¹ Бюджетного
кодексу  України,  діючого  Податкового  та  Бюджетного  кодексів  України  та
інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних
відносин. 

Показники  Прогнозу  сформовано  на  підставі  положень  Бюджетної
декларації  на  2022-2024  роки,  основних  прогнозних  макропоказників
економічного і соціального розвитку України, схваленої постановою Кабінету
Міністрів  України  від  31  травня  2021  року  №  548,  а  також  на  основі
комплексного  аналізу  економічної  ситуації,  стану  фінансового  потенціалу,
оцінки  досягнутого  рівня  розвитку  економіки  і  соціальної  сфери  селищної
територіальної громади. Прогноз враховує положення Програми економічного і
соціального  розвитку  Чупахівської  СТГ  на  2021  рік  та  основних  напрямів
розвитку на 2022 і 2023 роки, затвердженої рішенням Чупахівської селищної
ради  від  28  грудня  2020  року  і  місцевих  галузевих  програм  на  відповідний
період, затверджених селищною радою. 

Прогноз  є  стратегічним  документом  планування  показників  бюджету
селищної територіальної громади на середньостроковий період і основою для
складання проєкту бюджету на 2022 рік. 

Мета  Прогнозу  полягає  у  формуванні  послідовної  та  передбачуваної
бюджетної  політики  на  рівні  громади  шляхом  створення  дієвого  механізму
управління  бюджетним  процесом,  встановлення  зв’язку  між  стратегічними
цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

 Для  досягнення  мети  Прогнозу  планується  забезпечити  виконання
наступних завдань:   

підвищення рівня доступності та якості публічних послуг;      
забезпечення комфортності проживання мешканців громади; 
прогнозування  обсягів  видатків,  пов’язаних  із  продовженням  вже

існуючих бюджетних програм,  та  визначення  наявності  фінансового ресурсу
для планування нових бюджетних програм; 

забезпечення  фінансування  інвестиційних  проєктів,  що  мають  термін
реалізації більше одного року; 



підвищення результативності та ефективності видатків бюджету; 
підвищення прозорості бюджетного процесу;
посилення  бюджетної  дисципліни  та  контролю  за  використанням

бюджетних коштів; 
підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.    
Прогноз містить цілі державної політики у відповідній сфері діяльності,

формування  та/або  реалізацію якої  забезпечує  головний розпорядник  коштів
бюджету селищної територіальної громади, та показники їх досягнення на 2022
– 2024 роки у  межах визначених граничних показників  видатків  та  надання
кредитів. 

Виконання  прогнозних  показників  бюджету  в  середньостроковому
періоді дозволить: 

реалізувати цілі  державної політики та місцевого розвитку,  включаючи
покращення  якості  надання  публічних  послуг  та  комфортності  проживання
жителів громади; 

забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики;    
впровадити соціальні стандарти.
Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути

зростання  тарифів  на  оплату  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  на  5  % і
більше  у  порівнянні  з  показниками,  врахованими  у  Прогнозі,  невиконання
прогнозних  показників  доходів  бюджету  на  5  %  і  вище,  підвищення  рівня
інфляції.  Заходами  з  мінімізації  впливу  фіскальних  ризиків  на  показники
бюджету  є  здійснення  заходів  з  енергозаощадження,  покращення
адміністрування  податків  і  зборів,  зниження  частки  тіньової  економіки,
залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення
інвестиційної привабливості громади.   

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального
розвитку

Стратегічно  важливим  для  розвитку  економіки,  наповнення  місцевого
бюджету,  забезпечення  зайнятості  населення  є  діяльність
сільськогосподарських  суб’єктів  господарювання  ,  якими  забезпечується
значний  обсяг  валової  доданої  вартості,  яка  створюється  на  території
Чупахівської  селищної  громади.  В  обліковому  колі  сільськогосподарських
суб’єктів  господарювання  налічується  19.  Дані  підприємства  здійснюють
діяльність  з:  розведення  інших  тварин,  надання  в  оренду  й  експлуатацію
власного  чи  орендованого  нерухомого  майна,  оптова  торгівля  фруктами  й
овочами, оптова торгівля молочними продуктами яйцями, харчовими оліями та
жирами, оптова торгівля зерном, необробленим  тютюном, насінням і кормами
для тварин, оптова торгівля живими тваринами, виробництво готових кормів
для  тварин,  що  утримуються  на  фермах,  виробництво  продуктів
борошномельно-круп'яної  промисловості,  перероблення  молока,  виробництво
масла  та  сиру,  виробництво  олії  та  тваринних  жирів,  виробництво  м'яса,
допоміжна  діяльність  у  рослинництві,  вирощування  зернових  культур  (крім
рису), бобових культур і насіння олійних культур, розведення свійської птиці,
розведення свиней, розведення овець і кіз , розведення коней та інших тварин



родини  конячих,  розведення  іншої  великої  рогатої  худоби  та  буйволів  ,
розведення великої рогатої молочних порід, вирощування ягід, горіхів, інших
плодових дерев і чагарників, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів,
вирощування винограду,  вирощування інших однорічних дворічних культур,
вирощування овочів і баштанних культур коренеплодів і бульбоплодів, змішане
сільське  господарство,  надання  в  оренду  й  експлуатацію  власного  чи
орендованого  нерухомого  майна,  надання  в  оренду  сільськогосподарських
машин і устаткування.

В громаді працюють ПСП АФ «Піонер» (питома вага 30,27%), ПСП 
«Ташань» (питома вага 10,71%), ПСП «Комишанське» (питома вага 2,35%) 
ПСП АФ «Десна» (питома вага 15,43%), ТОВ «Жасмін» (питома вага 5%), СФГ 
«Світлана» (питома вага 1,04%) , СФГ «Відродження» (питома вага 1,53%) та 
СФГ «Ранок» (питома вага 0,089 %).

На території Чупахівської селищної територіальної громади окрім 
аграрного сектору діють заклади торгівлі та побуту які займаються переважно 
торгівлею продуктами харчування, промисловими, господарчими товарами, 
товарами першої необхідності, побутовою технікою, автозапчастинами, 
надають перукарські послуги.

На території громади діють бюджетні установи, які мали вагомий внесок
у селищний бюджет у 2020 році: Чупахівська селищна рада, фінансовий відділ
Чупахівської селищної ради, відділ соціального захисту населення Чупахівської
селищної  ради,  відділ  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради,
Чупахівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  КЗ  Чупахівський  заклад
дошкільної  освіти  (ясла-садок)«Сонечко-1»,  КНП  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради.             

Прогноз  бюджету  на  2022-2024  роки  включає  прогнозні  показники
бюджету  громади  за  основними  видами  доходів,  фінансування,  видатків  і
кредитування,  а  також прогнозні  показники за  бюджетними програмами,  які
забезпечують  протягом  декількох  років  виконання  інвестиційних  проєктів.
Зазначені  показники  є  основою  для  складання  головними  розпорядниками
бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування 4
показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік. 

Формування  проєкту  бюджету  на  відповідний рік  здійснюватиметься  з
урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального
розвитку  міста,  а  також  змін  у  нормативно-правовій  базі.  Обсяг  ресурсу
бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2022-2024  роки
прогнозується  в  обсягах  40 022 200  грн.,  43 572 700  грн.,  та  47 086 750  грн.,
відповідно. 

Загальні  показники  надходжень  до  бюджету  та  граничні  показники
видатків  бюджету  та  надання  кредитів  з  бюджету  у  розрізі  років
середньострокового  періоду  наведені  у  додатку  1  до  інших  положень  та
показників, що стосуються цього розділу.

ІІІ. Загальні показники бюджету



Прогноз  дохідної  частини  бюджету  громади  розроблено  відповідно  до
норм  бюджетно-податкового  законодавства,  основних  прогнозних
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  України  та  міста,
особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на
2022-2024  роки,  положень  нормативно-правових  актів  селищної  ради  про
встановлення місцевих податків і зборів. З метою розширення податкової бази
та  залучення  додаткових  надходжень  до  бюджету  громади  визначено  такі
пріоритетні  завдання:  сприяння  розвитку  бюджетоутворюючих  підприємств,
розширенню  діючих  виробничих  потужностей,  збільшенню  виробництва
продукції;  поліпшення  економічних,  правових  та  організаційних  умов  для
залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
впровадження  заходів,  спрямованих  на  дерегуляцію  підприємницької
діяльності,  поліпшення  бізнес-клімату.  Для  виконання  пріоритетних  завдань
передбачається здійснити наступні заходи: створити щорічно до 3 тис. нових
робочих  місць,  провести  в  установленому  порядку  перевірки  фінансово-
господарської  діяльності  суб’єктів  господарювання  щодо  дотримання  норм
законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної
плати.  Очікуваний  результат  –  підвищення  рівня  зайнятості  та  соціального
забезпечення  населення,  зростання  надходжень  податку  на  доходи фізичних
осіб;  провести  інвентаризацію  земельних  ділянок,  перегляд  укладених
договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної
плати  нормам  Податкового  кодексу  України,  що  забезпечить  задіяння
земельного  потенціалу  громади  для  залучення  інвестицій,  збільшення
надходжень плати за землю; організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у
доступній  формі  та  у  найкоротші  терміни,  що  очікувано  розширить  сфери
діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку; проводити
моніторинг  податкового  боргу  платників  податків  до  бюджету  та  провести
претензійно-позовну  роботу  щодо  його  зменшення.  Прогнозні  показники
доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації
пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету
громади  наведені  в  додатку  2  до  прогнозу  бюджету.  В  структурі  доходів
найбільшу  частку  становитимуть  податкові  та  неподаткові  надходження  –
майже 80 %; міжбюджетні трансферти – більше 20 %. 

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і
в  попередні  періоди,  залишатиметься  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що
сплачується  податковими  агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових  винагород,  одержаних  військовослужбовцями,  та  інших  виплат.
Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно
до  єдиної  ставки  (18  %)  оподаткування  доходів  фізичних  осіб,  сталого
підвищення  мінімальної  заробітної  плати  та  прожиткового  мінімуму,
подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників
шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.
Темпи росту податку на доходи фізичних осіб прогнозуються у 2022 році на
рівні 6,5%, у 2023 році – на 6,4% та у 2024 році – на 6,2%. Єдиний податок – це
другий бюджетоутворюючий податок.  Прогнозний обсяг  єдиного податку на
2022-2024  роки  розраховано  з  урахуванням  положень  Податкового  кодексу



України,  фактичних  надходжень,  кількості  платників,  за  ставками,
встановленими  рішенням  дев’ятої  сесії  восьмого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  13.07.2021  року.   Темпи  росту  єдиного  податку
прогнозуються у 2022 році на рівні 4,8%, у 2023 році – на 6,1 % та у 2024 році –
на  5,6  %.  Розрахунок  прогнозної  суми  плати  за  землю  на  2022-2024  роки
проведено  за  підсумками  фактичних  надходжень  за  попередні  роки,  за
ставками,  визначеними  рішеннями  дев’ятої  сесії  восьмого  скликання
Чупахівської селищної ради від 13.07.2021 року щодо земельного податку,  з
урахуванням  перегляду  договорів  оренди  земельних  ділянок  в  частині
збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії  договорів оренди,
прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою
без  оформлення  правовстановлювальних документів,  погашення  податкового
боргу,  а  також  застосування  з  2024  року  індексації  нормативної  грошової
оцінки  земель  населених  пунктів  та  інших  земель  несільськогосподарського
призначення відповідно до вимог Податкового кодексу України. Темпи росту з
плати за землю прогнозуються у 2022 році на рівні 16,47 %, у 2023 році – на 4,7
%, у 2024 році – на 5,06 %. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки  на  2022-20224  роки  прогнозуються  з  урахуванням темпів  зростання
мінімальної  заробітної  плати.  Прогнозні  надходження  акцизного  податку  на
2022-2024  роки  розраховані  виходячи  з  фактичних надходжень,  розширення
бази оподаткування. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році
на рівні 0,7 %, у 2023 році – на 7,4 % та у 2024 році – на 5 %. 

ІV. Показники доходів бюджету

Прогноз  дохідної  частини  бюджету  громади  розроблено  відповідно  до
норм  бюджетно-податкового  законодавства,  основних  прогнозних
макропоказників  економічного  і  соціального  розвитку  України  та  міста,
особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на
2022-2024  роки,  положень  нормативно-правових  актів  селищної  ради  про
встановлення місцевих податків і зборів. 

З  метою  розширення  податкової  бази  та  залучення  додаткових
надходжень  до  бюджету  громади  визначено  такі  пріоритетні  завдання:
сприяння  розвитку  бюджетоутворюючих  підприємств,  розширенню  діючих
виробничих потужностей;  

поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення
інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;

 впровадження  заходів,  спрямованих  на  дерегуляцію  підприємницької
діяльності, поліпшення бізнес-клімату. 

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні
заходи: створення  щорічно нових робочих місць,  провести в установленому
порядку  перевірки  фінансово-господарської  діяльності  суб’єктів
господарювання щодо дотримання норм законодавства в частині оплати праці у
розмірі  не  менше  мінімальної  заробітної  плати.  Очікуваний  результат  –
підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання
надходжень  податку  на  доходи  фізичних  осіб;  провести  інвентаризацію
земельних ділянок, перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на



предмет  відповідності  розміру  орендної  плати  нормам  Податкового  кодексу
України,  що  забезпечить  задіяння  земельного  потенціалу  громади  для
залучення  інвестицій,  збільшення  надходжень  плати  за  землю;  організація
реєстрації  фізичних  осіб-підприємців  у  доступній  формі  та  у  найкоротші
терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить
надходження  єдиного  податку;  проводити  моніторинг  податкового  боргу
платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо
його зменшення. 

Прогнозні  показники  доходів  бюджету  сформовані  на  основі  існуючої
податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.
Показники  доходів  бюджету  громади  наведені  в  додатку  2  до  прогнозу
бюджету. В структурі  доходів найбільшу частку становитимуть податкові  та
неподаткові надходження – майже 52,73 %; міжбюджетні трансферти –47,27 %.
Основним джерелом формування  дохідної  частини бюджету  громади,  як  і  в
попередні  періоди,  залишатиметься  податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що
сплачується  податковими  агентами  із  доходів  платника  податку  у  вигляді
заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат. Прогноз надходжень з податку на доходи
фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування
доходів  фізичних  осіб,  сталого  підвищення  мінімальної  заробітної  плати  та
прожиткового  мінімуму,  подальшого  зростання  середньомісячної  заробітної
плати  найманих  працівників  шляхом  збільшення  продуктивності  праці,
легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних
осіб прогнозуються у 2022 році на рівні 6,5%, у 2023 році – на 6,4% та у 2024
році – на 6,2%. 

Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний
обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень
Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за
ставками, встановленими  рішенням дев»ятої сесії  Чупахівської селищної ради
від 13 липня 2021 року. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022
році на рівні 4,8 %, у 2023 році – на 6,1 % та у 2024 році – на 5,6 %. Розрахунок
прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками
фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями
селищної  ради,  щодо  земельного  податку,  орендної  плати,  з  урахуванням
перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру
орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про
встановлення  факту  користування  земельною  ділянкою  без  оформлення
правовстановлювальних  документів,  погашення  податкового  боргу,  а  також
застосування  з  2024  року  індексації  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених  пунктів  та  інших  земель  несільськогосподарського  призначення
відповідно  до  вимог  Податкового  кодексу  України.  Темпи  росту  з  плати  за
землю прогнозуються у 2022 році на рівні 16,47 %, у 2023 році – на 4,7 %, у
2024 році – на 5,06 %. 

Прогнозні  надходження  акцизного  податку  на  2022-2024  роки
розраховані  виходячи  з  фактичних  надходжень,  розширення  бази
оподаткування. Темпи росту акцизного податку прогнозуються у 2022 році на
рівні 0,7 %, у 2023 році – на 7,4 % та у 2024 році – на 5 %. Впровадження



послідовної  та  передбачуваної  податкової  політики  на  території  громади  в
середньостроковому  періоді  дозволить  забезпечити:  середньорічний  приріст
доходів бюджету на 4,7%; зростання бюджетоутворювальних податків. 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

 Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-
2024  роки  залишатиметься   забезпечення  стабільності,  результативності,
стійкості  та  збалансованості  бюджету  територіальної   громади,  ефективне
використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету  Чупахівської селищної територіальної
громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в
рамках  жорсткої  економії  бюджетних  коштів.  В  цих  умовах  визначальним
стане:  підвищення  ефективності  видатків,  що  відбуватиметься на основі  їх
пріоритетності та  оцінки ступеня  досягнення  очікуваних  результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

                                          Державне управління
    -  забезпечення  створення  та  підтримки  сприятливого  життєвого

середовища,  необхідного  для  всебічного  розвитку  людини,  її  самореалізації,
захисту  її  прав,  надання  населенню місцевим  самоврядуванням,  утвореними
установами та організаціями високоякісних  і  доступних   адміністративних,
соціальних та інших послуг,  створення  належних  матеріальних, фінансових та
організаційних  умов  для  забезпечення  здійснення  власних  і  делегованих
повноважень.

                                                   Освіта

   -  забезпечення   належного  функціонування  загальноосвітніх  та
дошкільних

закладів та інших закладів освіти;
   - забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників
споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

                                            Охорона здоров’я

   - підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення
можливостей щодо його доступності та якості;
 - ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.
                  

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 - поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
- підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;
-  всебічне  зміцнення  правових,  моральних  та  матеріальних  засад

сімейного
життя,   підвищення   рівня   економічної   активності  та  самостійності

сімей,
оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;



 - оздоровлення дітей,  які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки.

                                    Культура і мистецтво

  -  популяризація  народної  творчості  та  проведення  культурно-
мистецьких заходів.

                                 Фізична культура і спорт

  - підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою
та  масовим  спортом,  набуття  навичок  здорового  способу  життя,  зміцнення
здоров’я  нації та попередження захворювань;

 
                               Житлово-комунальне господарство

 - забезпечення утримання в належному стані сільких, селищних  доріг;
   - утримання в належному стані території громади;
   - збереження та утримання на належному рівні зелених зон громади ,

кладовищ;
   - забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.
 Граничні  показники  видатків   Чупахівської  селищної  територіальної

громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних
коштів  наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

 Граничні  показники  видатків  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної  громади  за  Типовою  програмною  класифікацією  видатків  та
кредитування  бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Обсяги  міжбюджетних  трансфертів  з  інших  бюджетів  до  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2022-2024  роки  (освітня
субвенція, базова дотація) та з бюджету територіальної громади до обласного
бюджету  (інші  субвенції)  передбачаються  на  підставі  Бюджетної  декларації,
прийнятої  Верховною  Радою  України  15  липня  2021  року  (додаток  11).
Міжбюджетні  трансферти  мають  цільове  спрямування  і  використовуються
відповідно до порядків їх використання. 

Найбільшу  питому  вагу  у  обсязі  міжбюджетних  трансфертів  займає
освітня субвенція  з  державного бюджету.  Темпи зростання обсягів  освітньої
субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року –
109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту
2023 року – 106,8 %. 

 З  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади
передбачається виділення іншої субвенції до обласного бюджету для реалізації
обласної  програми  здійснення  компенсаційних  виплат  на  пільговий  проїзд
окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних
маршрутах загального користування  на 2022 рік в сумі 35,5 тис. грн,  на 2023
рік  –  37,0  тис.  грн  та  2024 рік  –  39,0  тис.  До  бюджету  Грунської  сільської



територіальної громади передбачається передача міжбюджетного трансферту у
вигляді іншої субвенції для надання психолого-педагогічних послуг для дітей з
особливими освітніми потребами Чупахівської селищної ради у комунальному
закладі «Інклюзивно-ресурсний центр» Грунської  сільської ради на 2022 рік в
сумі  41,8  тис.  грн,   на  2023  рік  –  46,2  тис.  грн  та  2024  рік  –  50,9  тис.,  на
утримання   Грунського  міжшкільного  навчально-виробничого  комбінату
Грунської  сільської  ради  на  2022  рік  в  сумі  388,1  тис.  грн,   на  2023  рік  –
403,8тис. грн та 2024 рік – 414,1тис.       

 
IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Прогноз бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-
2024 роки подається відповідно до вимог ст. 751 Бюджетного кодексу України.
Метою прогнозу бюджету Чупахівської  селищної  територіальної  громади на
2022-2024  роки  є  створення  механізму  управління  бюджетним  процесом,
встановлення  взаємозв’язку  між  стратегічними  цілями  та  можливостями
бюджету у середньостроковій  перспективі,  забезпечення передбачуваності  та
послідовності  бюджетної політики громади. Державна бюджетна політика на
2022  –  2024  роки  щодо  місцевих  бюджетів  та  міжбюджетних  відносин
передбачає розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому
рівні,  удосконалення  міжбюджетного  регулювання,  зміцнення  фінансової
спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності
використання  бюджетних  ресурсів,  а  також  створення  дворівневої  системи
міжбюджетних відносин.    

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 73

13.08.2021                                                                                             смт Чупахівка

Про підготовку закладів освіти 
Чупахівської  селищної ради до нового 
навчального року та опалювального 
сезону 2021 – 2022 років

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою належної  організації,  забезпечення та реалізації освітнього
процесу  в  закладах  освіти, заслухавши  інформацію  керівників  закладів
дошкільної  та  загальної  середньої  освіти,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ: 

1.  Інформацію  керівників  закладів  дошкільної  та  загальної  середньої
освіти взяти до відома.

2. Стан підготовки закладів освіти Чупахівської територіальної громади
до роботи в 2020-2021  навчальному році та в осінньо-зимовий період вважати
задовільним. 

3.  Відділу  освіти  Чупахівської   селищної  ради,  керівникам  закладів
освіти:

1) забезпечити заклади освіти до проведення перевірки їх готовності   до
роботи в 2021-2022 навчальному році.

2)  завершити  до  01  жовтня  2021  року  відповідні  роботи  з  підготовки
котелень, топкових до роботи в осінньо-зимовий період;

3) завершити забезпечення твердим паливом заклади освіти Чупахівської
селищної ради до 01 жовтня 2021 року;

4) забезпечити організацію регулярного безоплатного підвезення до місць
навчання і у зворотному напрямку учасників освітнього процесу ;

5) з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби СOVID
– 19 серед учасників  освітнього процесу забезпечити  неухильне дотримання
санітарно – протиепідемічних, дезінфекційних  заходів.

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                               



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 74

13.08.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у вересні 2021 року на території 
Чупахівської селищної ради

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та збереження
українських  національних  традицій,  обрядів,  звичаїв,  розвитку  української
народної  творчості,  патріотичного  виховання  та  підтримки  творчих,
талановитих  особистостей  і  колективів,  заслухавши  начальника  відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач про затвердження
плану проведення культурно-масових заходів  у вересні 2021 року на території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у вересні 
2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

ДОДАТОК
ПЛАН



проведення культурно-масових заходів
у вересні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради
                                                                                                                                                        

№
п/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

 
1.

2.

                                                     
• Калейдоскоп новинок 
«Світлий вересень знову 
скликає»                                      
• Свято «Добрий день, країно 
Знань»                                         

вересень
01.09

                          

Лантратівська 
бібліотека-філія

Олешнянгський НВК

                                 
Пасльон Т.М.

                                  
Берест Л.М.               
Парнєкова Н.П.         

3.

4.

• День села Оленинське 
«Село моє - моя родина!»       
• День села Олешня «Село 
моє, душі криниці»

вересень
      11.09
   19.09

Оленинський СК

Олешнянський БК

Кузьменко А.Г. 

Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.

5.

6.

7.

8.

9.

Комплекс заходів до  77–ї 
річниці визволення 
Охтирщини від нацистів           
• Година пам’яті «Повік ті дні 
у пам`яті не стерти»                  
• Тематична поличка 
«Шляхами партизанської 
слави»                                         
• Інформаційна поличка 
«Нескорені: партизанський 
рух на тернах України»             
• Історична година «На 
партизанському перевалі»        
• Караван книг «За цвіт життя 
завдячує народ полеглим 
солдатам за Україну»

вересень  

Оленинський СК

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради
                             
Довжицька бібліотека-
філія                    
Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія 

 

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Сугак  Г.О.

                              Хр
якова М.М.

                         
Пасльон Т.М.

10.

11.

12.

13.

• «День Чупахівської 
громади»                                
Виставка декоративно-
ужиткового мистецтва 
«Творіння рук, душі і серця»   
• День села Грінченкове 
«Село моє – мій  рідний 
край»                                          
Виставка декоративно-
ужиткового мистецтва 
«Дивосвіт своїми руками»

25.09

                            3
0.09

Чупахівський БК

 КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради

парк с. Грінченкове

                 
Грінченківська 
бібліотека-філія

Калач  В.М.
Колєснік В.С.
Горобець І.В. 

Манчук В.О.  

Хрякова М.М.



14.

15.

16.

17.

18.

Комплекс заходів до 
Всеукраїнського Дня бібліотек 

• Літературна вікторина «Хто 
такий бібліотекар?»               
• Екскурсія «Бібліотека – 
мудрість книг і щирість серця»
• Бібліопосиденьки «Бібліо-
тека – територія друзів»            
• Бібліотечні посиденьки 
«Місце зустрічі - бібліотека»   
• Інформ-інтерв’ю                  
«Книжка- це найкраще диво, 
що навчає тебе жити»

вересень 
30.09

Оленинський СК 

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради

Олешнянська 
бібліотека-філія 
Лантратівська 
бібліотека-філія 
Грінченківська 
бібліотека-філія

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Губіна О.М.              
Білецька Н.М.

Пасльон Т.М.

Хрякова М.М.

Начальник відділу культури                                                                                                                  
та туризму:                                                                                                           Віра КАЛАЧ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 75

13.08.2021         
                                                                                                               смт Чупахівка
Про проведення культурно-масового
заходу «День Чупахівської громади» 
на території Чупахівської селищної ради

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та збереження
українських  національних  традицій,  обрядів,  звичаїв,  розвитку  української
народної  творчості,  патріотичного  виховання  та  підтримки  творчих,
талановитих  особистостей  і  колективів,  заслухавши  начальника  відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач про проведення
культурно-масового  заходу  «День  Чупахівської  громади»  на  території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1.   Для  проведення  заходу  «День  Чупахівської  громади»  утворити
організаційний комітет у складі:
Голова організаційного комітету: 
Воробйова Л.В. – заступник селищного голови 
Секретар організаційного комітету: 
Чуб  П.А.  –  начальник  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
Члени організаційного комітету:
1)Маслюк М.М. – секретар селищної ради
2)Парнєков С.Є. – заступник селищного голови
3)Биковець О.М. – виконавчий директор ПСП АФ «Піонер»
4)Бекірова О.Р. – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту
5)Калач В.М. – начальник відділу культури та туризму
6)Лук’янов С.М. – директор Довжицького БК
7)Іванова О.І. – директор Лантратівського БК
8) Мартишко С.М. – директор КП «Добробут»
9)Жерновий М.П. – директор ПСП «Ташань»
10)Макарова С.М. – директор Чупахівської ЗОШ
11)Нагорна  В.О.  –  завідуюча  КЗ  Чупахівський  ЗДО  (ясла-садок)
«Сонечко - 1»



12)Ашурова Г.Г. – головний лікар КЗ ЦПМСД Чупахівської селищної
ради
13) Гейко К.Г.
14)Воробйов О.П.
Перше засідання організаційного комітету провести до 12.09.2021 року

2. Затвердити програму проведення культурно-масового заходу «День 
Чупахівської громади» (Додається) 

3.Провести 25 вересня 2021 року з 15:00 год проведення культурно-
масового заходу «День Чупахівської громади»

4.Відповідальний  за  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівської громади» Воробйова Л.В. – заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів влади
 
5. Відповідальний за дотримання правил техніки безпеки під час 
проведення культурно-масового заходу «День Чупахівської громади» 
призначити директора Будинку культури Колєснік В.С.

6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

              Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК

25 вересня 2021 року з 15:00 год

у селищі Чупахівка Охтирського району

відбудеться

свято

ДЕНЬ ЧУПАХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ 

«МІЙ РІДНИЙ КРАЙ – МОЯ ЗЕМЛЯ»

В ПРОГРАМІ СВЯТА : 

з 15.00 - ВІДКРИТТЯ СВЯТА

             - ДИТЯЧА РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА 

             - ПРАЦЮЄ ТОРГОВИЙ МАЙДАНЧИК 

             - ФОТОЗОНИ, ВИСТАВКИ 

             - КАТАННЯ НА КАТАМАРАНАХ 

            - СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

            - СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 

            - СВЯТКОВА ДИСКОТЕКА



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 76

13.08. 2021                                                                                   смт Чупахівка

Про затвердження акту
обстеження зелених насаджень

Відповідно до ст. 26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою Світлани Хижняк,  виконавчий комітет селищної
ради В И Р І Ш И В:

 
1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

від 11.08.2021 р. (Додається).
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

