
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 12

засідання виконавчого комітету

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   

                                                           від  24.12.2020

                                рішення з № 75 по № 90



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Е Р Е Л І К

питань винесених на розгляд засідання виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради від  24.12.2020 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

 1. Про  схвалення  проекту  рішення  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік»

75

 2. Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету  на
2021 рік

76

 3. Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету  на
перший квартал 2021 року

77

4. Про  затвердження  плану  роботи  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради на 2021 рік

78

5. Про  затвердження  плану  роботи  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради на перший  квартал 2021 року

79

  6. Про схвалення Програми «Розвиток та функціонування систем
вуличного  освітлення,  внутрішніх  мереж  водо  –  ,
електропостачання та водовідведення   Чупахівської селищної
ради на 2021-2023 роки» 

80

  7. Про  схвалення  Програми  «Розвиток  лісового  господарства
Чупахівської селищної ради  на 2021-2023 роки»

81

  8. Про  схвалення  Програми  «Поліцейський  офіцер  громади
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки»

82

9. Про  надання  дозволу  на  реєстрацію  місця  проживання
малолітньої дитини без згоди її батька

83

 10. Про встановлення лімітів електричної енергії в натуральних 
показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної 
ради на 2021 рік    

84

 11. Про  коригування  складу  комісії  з  питань  визначення  стану
зелених насаджень та їх 
відновної вартості

85

    
12.

Про схвалення Програми фінансової підтримки комунального
підприємства  «Добробут»   Чупахівської  селищної  ради на

86



2021 рік
13. Про  затвердження  плану  проведення  культурно-масових

заходів  у січні 2021 року на території Чупахівської селищної
ради

87

14. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього
підприємництва  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021 – 2023 роки

88

15. Про затвердження Програми«Забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської 
селищної територіальної громади на 2021 рік»

89

16. Про затвердження Положення  про преміювання   працівників 
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської 
області

90



  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л
засідання виконавчого комітету

№ 12                                                                                                   від 24.12.2020

Селищний голова                                        Олександр Кужель
ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:
1.  Микола Маслюк                                      секретар Чупахівської селищної  
                                                                        ради
2. Людмила Воробйова -                             заступник селищного голови з 
                                                                       питань діяльності виконавчих 
                                                                       органів
3. Сергій Парнєков -                                    житель с. Олешня
                             
4.Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик
                                                                       
5. Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ  
                                                                       ступенів

6. Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань»

7.Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ 
                                                                        «Піонер»

8.Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр
                                                                        первинної медико – санітарної
                                                                        допомоги» Чупахівської
                                                                        селищної ради
                                                                       
9. Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка
                                                                      
10. Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ  
                                                                          І-ІІІ   ступенів 

11.Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ

                                  «Піонер»

12.Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :



1/75.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  схвалення  проекту  рішення  «Про  бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік.
ДОПОВІДАЄ: Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 75 приймається.

2/76. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету
на  2021 рік.
ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 76 приймається.

3/77. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на
перший квартал 2021 року.
ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 77 приймається.

4/78.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  плану  роботи  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради на 2021 рік.
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 78 приймається.

5/79.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  плану  роботи  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради на ІІІ квартал 2021 року.
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 79 приймається

6/80.СЛУХАЛИ:  Про  схвалення  Програми  «Розвиток  та  функціонування
систем вуличного освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання
та водовідведення  Чупахівської селищної ради» на 2021-2023 роки.
ДОПОВІДАЄ:світлана Хижняк – начальник відділу житлово –комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 80 приймається.

7/81. СЛУХАЛИ: Про схвалення Програми «Розвиток лісового господарства
Чупахівської селищної ради » на 2021-2023 роки.
ДОПОВІДАЄ:  Людмила  Воробйова  –  заступник  голови  Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 81 приймається.

8/82.  СЛУХАЛИ Про схвалення  Програми  «Поліцейський офіцер громади
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки»
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 81 приймається.

9/83.  СЛУХАЛИ: Про  надання  дозволу  на  реєстрацію  місця  проживання
малолітньої дитини без згоди її батька.



ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька   – завідувач відділу соціальної роботи КУ
«Центр надання соціальних послуг» Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 83 приймається.

10/84.  СЛУХАЛИ Про  встановлення  лімітів  електричної  енергії  в
натуральних показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради
на 2021 рік    
ДОПОВІДАЄ:  Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 84 приймається.

11/85. СЛУХАЛИ Про коригування складу комісії з питань визначення стану
зелених насаджень та їх відновної вартості
ДОПОВІДАЄ:  Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 85 приймається.

12/86.  СЛУХАЛИ: Про  схвалення  Програми фінансової  підтримки
комунального  підприємства  «Добробут»   Чупахівської  селищної  ради на
2021 рік.
ДОПОВІДАЄ:  Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 86 приймається.

13/87.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  плану  проведення  культурно  -
масових заходів у січні 2021 року на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач  – начальник відділу культури і туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 87 приймається. 

14/88.  Про  затвердження  Програми  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2021  –
2023 роки
ДОПОВІДАЄ: Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 88 приймається.

15/89.Про затвердження Програми«Забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»
ДОПОВІДАЄ: Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 89 приймається.

16/90. Про  затвердження Положення   про преміювання    працівників
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської області
ДОПОВІДАЄ:Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради. 



ВИ Р І Ш И Л И: Рішення № 90 приймається.

Селищний голова                       Олександр КУЖЕЛЬ

                                                               

                                                                                                                                                             



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 75

24  грудня 2020 року смт Чупахівка           

 Про схвалення проекту рішення 
«Про  бюджет  Чупахівської                                                                                
селищної територіальної громади 
 на 2021 рік»                  
                                                                                                            
       Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28,
пункту  1  частини  другої  статті  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  України»,  заслухавши  проект  рішення  начальника
фінансового  відділу  Анни  Касьяненко  «Про   бюджет  Чупахівської
територіальної  громади  на  2021  рік»,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити  проект  рішення  «Про   бюджет  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік» (додається).
   2. Проект рішення «Про  бюджет Чупахівської  територіальної громади на
2021 рік» подати на розгляд чергової сесії селищної ради для затвердження.
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 «28» грудня 2020 року смт Чупахівка

Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік

18523000000 

(код бюджету)

Розглянувши  поданий  схвалений  проєкт  бюджету  Чупахівської
селищної  територіальної  громади на  2021  рік,  відповідно  до  Бюджетного
кодексу  України,  керуючись статтею  26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, Чупахівська селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету Чупахівської  селищної  територіальної  громади у сумі

37 751  289  гривень,  у  тому  числі  доходи  загального  фонду  бюджету  –
37 318 620 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі
37 751 289 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 37 318
620 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень;

профіцит за  загальним  фондом  бюджету  у  сумі  0  гривень  згідно  з
додатком 3 до цього рішення;

дефіцит  за  спеціальним  фондом  бюджету  у  сумі  0   гривень  згідно  з
додатком 3 до цього рішення;

оборотний  залишок  бюджетних  коштів  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади у розмірі 120 000 гривень, що становить 0,32
відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити  бюджетні  призначення головним  розпорядникам
коштів  бюджету  на  2021  рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додадком
5 до цього рішення.

4. Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  на  реалізацію  селищних
програм на  загальну  суму 2 664  612  гривень  згідно  з  додатком 7  до  цього
рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2021 рік:
1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені

статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,
101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та



частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
2)  джерелом  формування  у  частині  фінансування  є  надходження,

визначені  підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України 
6. Установити,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду

бюджету на 2021 рік:
1)  у  частині  доходів  є  надходження,  визначені  статтями  69¹,  71

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

1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

8. Надати  право  начальнику  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної  ради  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  здійснювати  на
конкурсних  засадах  розміщення  тимчасово  вільних  коштів  бюджету  на
депозитах  із  подальшим  поверненням  таких  коштів  до  кінця  поточного
бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної ради отримувати
у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України  позики  на  покриття
тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами  з  обов'язковим  їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити виконання
норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних  повноважень  та  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,
забезпечуючи  ефективне,  результативне  і  цільове  використання  бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечення  доступності  інформації  про  бюджет  відповідно  до
законодавства, а саме:

здійснення  публічного  представлення  та  публікації  інформації  про



бюджет  за  бюджетними програмами та  показниками,  бюджетні  призначення
щодо  яких  визначені  цим  рішенням,  відповідно  до  вимог  та  за  формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з  дня
затвердження таких документів;

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

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за
кожним  видом  енергоносіїв  у  межах  встановлених  відповідним  головним
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

6)  затвердження  лімітів  споживання  енергоносіїв  у  натуральних
показниках  для кожної  бюджетної  установи,  виходячи з  обсягів  відповідних
бюджетних асигнувань.

11.  Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у
2021 році між сесіями за погодженням з постійною комісією селищної ради з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій з наступним затвердженням селищною радою:

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

2) приймати  рішення  щодо  розподілу обсягів  міжбюджетних
трансфертів  з  державного,  обласного  та  інших  бюджетів  та  перерозподілу
видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів;

3)  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету
за програмною класифікацією видатків, а також збільшувати видатки розвитку
за  рахунок  зменшення  інших  видатків  за  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради;

12.  Надати голові постійної комісії селищної ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій право від
імені комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку  та  інвестицій  погоджувати  внесення  змін  та  уточнень  до  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2021  рік,  передбачених
пунктом 11 даного рішення.

13. Дозволити  фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради,  за
обґрунтованим  поданням  головного  розпорядника  коштів  бюджету,
здійснювати  перерозподіл  його  бюджетних  призначень  у  межах  загального
обсягу  загального  та  спеціального  фонду  за  економічною  класифікацією
видатків бюджету. 

14. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
15. Додатки 1, 3, 5, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
16. Виконавчому  комітету  Чупахівської  селищної  ради забезпечити

оприлюднення  цього  рішення  в  десятиденний  строк  з  дня  його  прийняття
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну



комісію селищної ради з питань планування,  фінансів,  бюджету,  соціально –
економічного  розвитку  та  інвестицій  відповідно  до  частини  1  статті  114
Бюджетного кодексу України.

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення сесії «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної

громади на 2021 рік»

Проєкт  бюджету Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на
2021 рік  розроблено на основі  норм чинного Податкового  та Бюджетного
кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р.
№  671 «Про  схвалення  Прогнозу  економічного  і  соціального  розвитку
України  на  2021-2023  роки»,  листів  Міністерства  фінансів  України  від
13.08.2020  №  05110-14-6/25074  «Про  особливості  складання  проєктів
місцевих бюджетів на 2021 рік» та від 28.11.2020 №05110-14-6/36573 «Про
схвалення  Кабінетом  Міністрів  України  проекту  державного  бюджету  на
2021  рік,  підготовленого  до  другого  читання»,  Закону  України  «Про
Державний бюджет на 2021 рік» та інших законодавчих актів та галузевих
регіональних програм

Інформація  про  соціально-економічний  стан  розвитку  регіону  у
2020 році та прогноз розвитку на 2021 рік покладені в основу проєкту
бюджету.

Діяльність  органів  виконавчої  влади Чупахівської  селищної
територіальної  громади  в  2020  році  була  спрямована  на  запровадження
принципів  прозорості  та  відкритості  в  управлінні  громадою,  посилення
позитивних  тенденцій  в  усіх  сферах  економіки,  здійснення  модернізації
інфраструктури,  ремонту  доріг,  проведення  комплексу  заходів  підтримки
незахищених верств населення, розвитку економічного потенціалу громади
та покращення стандартів життя жителів громади.

Завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти
певних результатів в соціально-економічному розвитку громади, відсутня
заборгованість з виплати заробітної плати.

Аграрний  сектор  має  сприятливі  природні  умови  та  значний
потенціал,  є  провідною  галуззю  економіки  громади,  що  забезпечує
продовольчу  безпеку.  В  громаді  працюють  ПСП  АФ  «Піонер»,  ПСП
«Ташань», ПСП «Комишанське», ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін», СФГ
«Світлана», СФГ «Відродження» та СФГ «Ранок».

В  громаді  вживались  заходи  спрямовані  на  збереження  позитивної
динаміки в розвитку аграрної  галузі.  У виробництві  харчових продуктів
провідне місце належить таким видам діяльності як виробництво молочної
та  м’ясної  продукції,  хліба  та  хлібо  -  булочних виробів,  борошняної  та
круп’яної продукції, кондитерських виробів.  

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території
Чупахівсьокї ОТГ є ПСП АФ «Піонер» ,ПСП АФ «Десна», ПСП «Ташань»,
СФГ «Відродження», ТОВ «Жасмін»  

При прогнозуванні дохідної частини бюджету на 2021 рік враховано: 



-  статистичні  показники,  які  використовуються  при  розрахунку
прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема
за 2020 рік, очікуваних показників економічної діяльності на 2021 рік;

 - фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами за 11
місяців 2020 року; 

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до рівня 6 000
грн., з 01.12.2021 – 6500 грн., з 01.01.2022 – 6 700 грн., з 01.01.2023 – 7 200
грн.; 

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на
місяць з 01.01.2021 до рівня 2 189 грн., з 01.01.2022 – 2 358 грн., з 01.01.2023
–  2 589 грн. 

Структура доходів бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади на 2021 рік 

гривень

Всього доходи (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) 37 318 620

Загальний фонд

  

36 885 951

Спеціальний фонд ( власні
надходження бюджетних установ)

432 669

Одним  з  основних  джерел  наповнення  дохідної  частини  загального
фонду селищного бюджету у 2021 році є  податок з доходів фізичних осіб.
Питома вага цього податку в обсязі  надходжень загального фонду складає
62,04%.

Надходження  вказаного  податку  заплановано  у  розмірі  12 174  468
гривень. 

Прогнозний  обсяг  податку  на  доходи  фізичних  осіб  у  2021  році  за
окремими видами становитиме:

гривень

Надходження
у 2020 році

Прогноз
надходже
нь  на
2021  рік

Відхилення

+; - %

Податок  на  доходи  фізичних
осіб,  що  сплачується
податковими  агентами,  із
доходів  платника  податку  у

3194148,74 6 101 036,
0

2906887
,0

52,35



вигляді заробітної плати

Податок на доходи фізичних осіб
з  грошового  забезпечення,
грошових  винагород  та  інших
виплат,  одержаних
військовослужбовцями  та
особами  рядового  і
начальницького  складу,  що
сплачується  податковими
агентами

Податок  на  доходи  фізичних
осіб,  що  сплачується
податковими  агентами,  із
доходів платника податку інших
ніж заробітна плата 2906574,22 5 977 942 3071368 48,62

Податок  на  доходи  фізичних
осіб,  що сплачується фізичними
особами за результатами річного
декларування 28315,37 95 490

67174,6
3 29,65

ВСЬОГО 6129038,33 12174468

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на
2021 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці,
рівня  середньої  заробітної  плати  та  діючих ставок  оподаткування  доходів
фізичних осіб, зростання рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового
мінімуму доходів громадян. 

Прогноз  рентної  плати за  спеціальне використання лісових ресурсів,
розраховано в сумі 192 000 гривень, рентної плати за користування надрами
для видобування корисних копалин місцевого значення у сумі 700 гривень.  

 Прогнозний  показник  надходжень  акцизного  податку  з  реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на
2021  рік  визначений  з  урахуванням  прогнозних  показників  індексу
споживчих  цін,  темпів  реалізації  оподатковуваних  товарів,  підвищення
ставок на тютюнові вироби та становитиме 120 200 гривень.

На  території  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  діють
наступні місцеві податки та збори: податок на майно (включає: податок на
нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  земельний  податок,),
єдиний податок та земельний податок.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (питома
вага 0,45%) розрахований в сумі 88 700 гривень з урахуванням податкової
реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних
та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів. 



Розрахунок прогнозної суми  плати за землю (питома вага 9,014% на
наступний бюджетний період проведено  у розрізі  юридичних та  фізичних
осіб по земельному податку та орендній платі та становить 1 769 000гривень. 

Прогнозна сума єдиного податку на 2021 рік (питома вага 24,63%) та
становить  4 833  900  гривень.  Підвищення  з  01.01.2021  прожиткового
мінімуму до 2270 грн.  та  мінімальної  заробітної  плати до рівня 6000 грн.
вплине на надходження єдиного податку платниками, які обрали І та ІІ групу.

. Враховуючи даний фактор, очікувані надходження у 2021 році цього
податку у сумі 1 171 900 гривень та індексу споживчих цін на 107,3 відсотків.

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

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – юридичних
осіб – 15 000 гривень;

-  єдиний податок  з  сільськогосподарських  товаровиробників,  у  яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків- 3 662 000 гривень.

Неподаткових  надходжень (питома  вага  2,20%)  прогнозується
отримати  12610  гривень,  в  тому  числі  плати  за  надання  інших
адміністративних  послуг  3910 гривень, державного  мита   8 700 гривень.

Загальна сума  доходів спеціального фонду складає  432 669 гривень за
рахунок власних надходжень.

До  бюдджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади
плануються отримати такі міжбюджетні трансферти:

- - Освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам
12 242 600 грн.

- базова дотація в сумі 5 669 600 грн.

-  Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету 148 230 грн;

- Інші субвенції з місцевого бюджету 66 612 грн.

Видаткова частина бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади на 2021 рік

Видаткову частину селищного бюджету сформовано в сумі 37 318 620
гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 36 885
951 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 432 669 гривень.

Місцевий борг селищного бюджету на 01.12.2020 відсутній.
Місцеві запозичення у 2021  році не передбачаються.



Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані виходячи з розмірів
мінімальної  заробітної  плати  з  1  січня  2021  року  –  6 000  гривень  та
посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2021 року –
2 670 гривні на місяць.

Обраховані  показники  дозволять  забезпечити  виконання  статті  77
Бюджетного  кодексу  України  в  частині  врахування  у  першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та
розміру  мінімальної  заробітної  плати;  на  проведення  розрахунків  за
електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, а також
забезпечити видатки на харчування та медикаменти і  провести інші вкрай
необхідні видатки. 

Видатки загального фонду
Обсяг видатків загального фонду становить 37 318 620 гривень, з них:
освіта – 23 547 290 гривень (63,1відсотків),
соціальний захист та соціальне забезпечення –2 413 612гривень (6,47 

відсотків),
фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства « 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради» –
1 800 000гривень (4,8 відсотків),

культура –1 896 000 гривень (5,08 відсотків),
заходи з фізичної культури та спорту – 20 000 гривень (0,052 відсотків),
благоустрій –410 000гривень (1,10 відсотків),
утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

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

державне управління 6 223 300 гривень (питома вага у видатках 
загального фонду – 16,68 відсотків),

 інша субвенція обласному та іншим місцевим бюджетам –555 488 
гривень (1,5відсотків),

Видатки спеціального  фонду

Обсяг видатків спеціального фонду планується на загальну суму  432 
669 гривень.
Розподіл видатків в розрізі галузей:

          -  освіта – 405 349 гривень,

- соціальний захист населення – 16 320 гривень,

- культура – 5 000  гривень,

- апарат 6 000 гривень..

У 2021 році з селищного бюджету передбачено передати міжбюджетні
трансферти :

По загальному фонду:



1) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Сумському обласному бю-
джету на загальну суму 33 870 гривень для компенсаційних виплат та від-
шкодування  вартості  проїзду  автомобільним транспортом загального  кори-
стування у приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні: для
учасників АТО та іншим ветеранам війни; інших пільгових категорій; 

2) Іншу субвенцію з місцевого бюджету Грунської сільської ради в
розмірі 521 618 гривень. 

Фінансування інвестиційних проектів у 2021 році не передбачено.

Чупахівська селищна рада
У проєкті бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 

2021 рік на утримання Чупахівської селищної ради заплановані видатки 
загального фонду в сумі 10 019 000 гривень, у тому числі на: оплату праці з 
нарахуваннями – 6 015 361 гривень; оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 533 291 тис. гривень; інші поточні видатки – 4 003 639 
гривень.

Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради

В  2021  році  на  утримання  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради плануються видатки загального фонду  в сумі
2 413 612гривень, у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 2 018 000
гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 000 гривень; інші
поточні видатки – 389 612 гривень.

Видатки спеціального фонду плануються в сумі 16 320 гривень.  

У  рамках  проєкту  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської  селищної  ради  (ТГ)  на  2021  рік  та  наступні  2022-2023
програмні роки плануються кошти для :

- організації благоустрою населених пунктів по загальному
фонду на суму  413 000 гривень;

- утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури по загальному фонду на суму 300 000 гривень;

У  рамках  Програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Чупахівський  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на  плануються кошти  по
загальному  фонду  на  суму  1  480  014  гривень,  Програма  забезпечення
медичною  стоматологічною  допомогою  населення  Чупахівської  обєднаної
територіальної  громади на  2021 рік  на суму 289 986 гривень,  Програма з
інфекційного  контролю  в  КНП  «Центр   первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської  селищної ради на 2021 рік на суму 30 000 гривень,
Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки
на суму 100 000 гривень, Поводження з твердими побутовими відходами в
населених пунктах Чупахівської селищної ради на 2020-2025 роки на суму
100 000  гривень,  Програма  фінансової  підтримки  Комунального
підпритємства "Добробут" Чупахівської селищної ради на 2021 рік на суму
210 000 гривень, Розвиток та функціонування систем вуличного освітлення,
внутрішніх  мереж  водо  –  ,  електропостачання  та  водовідведення
Чупахівської  селищної  ради  на  2021-2023  роки  на  суму  48 000  гривень,



Питна вода у Чупахівській селищній територіальній громаді на суму   6 000
гривень,  Розвиток  лісового  господарства  Чупахівської  селищної  ради  на
2021-2023  роки  на  суму  48 000  гривень,  Програма  виплати  компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на
2021 рік на суму 200 000 гривень, Програма соціального захисту населення
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік на суму 149 612
гривень.

Відділ освіти Чупахівської селищної ради

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 
утримання відділу освіти Чупахівської селищної ради заплановані видатки на
загальну суму 888 000 гривень.

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 
нарахуваннями – 815 580 гривень; оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 7500 гривень; інші поточні видатки – 64 920 гривень.

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

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 
утримання КЗ Заклад дошкільної освіти (ясла-садочок) «Сонечко-1» 
заплановані видатки на загальну суму 3 060 000  гривень.

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 
нарахуваннями – 2 295 350 гривень; оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 333 090  гривень; інші поточні видатки – 431 560 гривень.

По спеціальному фонду заплановані кошти в сумі 78 689 грн.

Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської
селищної ради та Олешнянський навчально-виховний комплекс:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти ім. Героя
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради

У проєкті бюджету Чупахівської селищної громади на 2021 рік на 
утримання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 
селищної ради та Олешнянський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти ім. Героя 
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради заплановані
видатки на загальну суму 19 537 290гривень.

По загальному фонду заплановані видатки на: оплату праці з 
нарахуваннями – 5 242 613 гривень; оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв – 871 672 гривень; інші поточні видатки – 13 423 005. гривень.

По спеціальному фонду заплановані видатки в сумі 326 660 грн. 
Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради

У проєкті бюджету громади на 2021 рік на утримання фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради  заплановані видатки загального фонду  в
сумі 635 000 гривень, у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями –  615 



456. гривень; оплату комунальних послуг та енергоносіїв –8000. гривень; 
інші поточні видатки – 11 544 гривень.

У 2021 році планується передбачити кошти в сумі 555 488 грн. для 
передачі іншої субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету Сумської 
області в сумі 33 870 грн., та бюджету Грунської сільської територіальної 
громдаи в сумі 521 618 грн. 

Надання  субвенцій  на  виконанн  інвестиційних  програм  (проєктів)  у
2021 році не передбачається.

Фінансування інвестиційних проєктів у 2021 році  не передбачено на
2022-2023 роки теж не передбачено.

На  2021  рік  не  передбачено  погашення  довгострокових зобов’язань за
енергосервісом у зв’язку з відсутністю таких договорів.

Прогноз  бюджету  базується  на  принципах  збалансованості,
обґрунтованості, ефективності та результативності.

Начальник фінансового відділу                             Анна КАСЬЯНЕНКО



                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
№ 76

24.12.2020                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради
на  2021 рік

           Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря 
селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради на 2021 рік  , виконком 
селищної ради  ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  план  роботи  виконавчого  комітету  селищної  ради  на
2021 рік  (додається ).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток



до рішення виконкому
24.12.2020 №76

План
роботи виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради на  2021 рік

№ 
п/п

Питання для розгляду Термін 
виконання

Відповідальний за 
підготовку

1 2 3 4
І квартал

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 
громадян в Чупахівській селищній  раді 
за 2020 рік

січень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

2 Про затвердження графіку прийому 
громадян в Чупахівській селищній раді 
на 2021 рік

січень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

3 Про затвердження плану заходів з 
нагоди проведення свята «Чупахівська 
масляна – 2021» 

січень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

4 Про звіт про виконання бюджету 
Чупахівської селищної об’єднаної 
територіальної громади за 2020 рік

лютий  Начальник фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

5 Про виконання селищної програми 
економічного і соціального розвитку за 
2020 рік

лютий Заступник  селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів 
Людмила Воробйова 

6 Про заходи щодо забезпечення 
безаварійного пропуску льодоходу, 
повені та дощових паводків у весняний 
період 2021 року

лютий Начальник відділу ЖКГ та 
благоустрою
Світлана Хижняк

7 Про роботу відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради

лютий Начальник відділу 
соціального захисту 
населення  Чупахівської 
селищної ради Світлана 
Журавель

8 Про звіт виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради по 
виконанню плану роботи виконавчого 
комітету та виконанню делегованих 
повноважень органів виконавчої влади у
2020 році

лютий Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

9 Про стан роботи по забезпеченню 
благоустрою, санітарного стану 
населених пунктів селищної ради

березень Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства



Світлана Хижняк
10 Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на ІІ квартал 2021 
року.

березень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

11 Про затвердження плану заходів, 
пов'язаних із 35-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

березень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

ІІ квартал
12 Звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної  територіальної 
громади за  І квартал 2021 року

квітень Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

13 Про затвердження плану заходів з 
нагоди відзначення Дня Перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні

квітень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

14 Про заходи щодо запобігання лісовим 
пожежам та забезпечення пожежної 
безпеки на території селищної ради.

травень Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства
Світлана Хижняк

15 Про підсумки проходження 
опалювального сезону 2020-2021 років 
та підготовку закладів соціально-
культурної сфери та комунальних 
підприємств селищної ради до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

травень Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства
Світлана Хижняк

16 Про затвердження плану роботи 
виконкому на ІІІ квартал 2021 року.

червень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

17 Про закріплення територій 
обслуговування за закладами освіти 
Чупахіаської селищної ради

червень В.о.начальника відділу 
освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної 
ради 
Олена Бекірова

18 Про затвердження плану заходів по 
організації проведення свята « День 
Чупахівського карася» 

червень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

ІІІ квартал
19 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній раді 
за І півріччя 2021 року

липень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

20 Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку за І півріччя            
2021 року

липень Заступник  селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів 
Людмила Воробйова

21 Звіт про виконання бюджету 
Чупахівської селищної об’єднаної 
територіальної громади за                     І 
півріччя 2021 року

липень Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

22 Про підготовку закладів освіти до 
нового навчального року та 
опалювального сезону 2021-2022 роки

серпень В.о.начальника відділу 
освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної 
ради 
Олена Бекірова

23 Про затвердження плану роботи вересень Секретар селищної ради



виконкому на IV квартал 2021 року. Микола Маслюк
24 Про стан підготовки закладів соціально-

культурної сфери та комунальних 
підприємств селищної ради до роботи в 
осінньо-зимовий період 2021-2022 років

вересень Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства
Світлана Хижняк

ІV квартал
25 Про заходи щодо недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій на 
території селищної ради під час 
несприятливих погодних умов осінньо-
зимового періоду 2021-2022 років

жовтень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

26  Звіт про виконання бюджету 
Чупахівської селищної територіальної 
громади за  9 місяців 2021 року

листопад Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

27 Про  план проведення новорічних 
святкових заходів в Чупахівській 
селищній раді  в 2021 році

листопад Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

28 Про проект бюджету Чупахівської  
селищної територіальної громади  на       
2022 рік

грудень Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

29 Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку селищної ради в 
2021 році.

грудень Заступник  селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів 
Людмила Воробйова

30 Про затвердження плану роботи 
виконкому на  2022 рік 

грудень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

31 Про затвердження плану роботи 
виконкому на І квартал 2022 року

грудень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



                 
             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 77

24.12.2020                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради
на І квартал 2021 року

           Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  секретаря
селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи виконавчого
комітету  Чупахівської  селищної  ради  на  І  квартал  2021  року,  виконком
селищної ради  ВИРІШИВ:
 

1.  Затвердити  план  роботи  виконавчого  комітету  селищної  ради  на
І квартал 2021 року  (додається ).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
до рішення виконкому

24.12.2020 №77

План
роботи виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради на І квартал  2021 року

№ 
п/п

Питання для розгляду Термін 
виконання

Відповідальний за 
підготовку

1 2 3 4
І квартал

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 
громадян в Чупахівській селищній  раді 
за 2020 рік

січень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

2 Про затвердження графіку прийому 
громадян в Чупахівській селищній раді 
на 2021 рік

січень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

3 Про затвердження плану заходів з 
нагоди проведення свята «Чупахівська 
масляна – 2021» 

січень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

4 Про звіт про виконання бюджету 
Чупахівської селищної об’єднаної 
територіальної громади за 2020 рік

лютий  Начальник фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

5 Про виконання селищної програми 
економічного і соціального розвитку за 
2020 рік

лютий Заступник  селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів 
Людмила Воробйова 

6 Про заходи щодо забезпечення 
безаварійного пропуску льодоходу, 
повені та дощових паводків у весняний 
період 2021 року

лютий Начальник відділу ЖКГ
Світлана Хижняк

7 Про роботу відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради

лютий Начальник відділу 
соціального захисту 
населення  Чупахівської 
селищної ради Світлана 
Журавель

8 Про звіт виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради по 
виконанню плану роботи виконавчого 
комітету та виконанню делегованих 
повноважень органів виконавчої влади у
2020 році

лютий Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

9 Про стан роботи по забезпеченню 
благоустрою, санітарного стану 

березень Начальник відділу 
житлово-комунального 



населених пунктів селищної ради господарства
Світлана Хижняк

10 Про затвердження плану роботи 
виконавчого комітету на ІІ квартал 2021 
року.

березень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

11 Про затвердження плану заходів, 
пов'язаних із 35-ми роковинами 
Чорнобильської катастрофи

березень Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

Секретар  селищної ради                                          Микола МАСЛЮК

                                                              



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№78

24.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження плану роботи фінансового відділу  Чупахівської
селищної ради на 2021 рік 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України,  з  метою якісного  управління
бюджетним процесом, який спрямований на виконання дохідної частини та
збалансоване виконання видаткової частини бюджету, виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити План роботи фінансового відділу Чупахівської селищної
ради на 2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№79

24.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження плану роботи фінансового відділу  Чупахівської
селищної ради на 1 квартал 2021 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  Бюджетного  кодексу  України,  з  метою якісного  управління
бюджетним процесом, який спрямований на виконання дохідної частини та
збалансоване виконання видаткової частини бюджету, виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити План роботи фінансового відділу Чупахівської селищної
ради на 1 квартал 2021 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ
№ 80

24.12.2020                                                                            смт Чупахівка

Про  схвалення  Програми  «Розвиток  та  функціонування  систем
вуличного освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та
водовідведення  Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» 

            Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  житлово  –  комунального  господарства  та  благоустрою  Світлани
Хижняк  про  схвалення  Програми  «Розвиток  та  функціонування  систем
вуличного  освітлення,  внутрішніх  мереж  водо  –  ,  електропостачання  та
водовідведення   Чупахівської селищної ради  на 2021-2023 роки», виконком
селищної ради  ВИРІШИВ:

1.Схвалити Програму «Розвиток та функціонування систем вуличного 
освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та водовідведення  
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки».
 2.Проект  рішення  «Про  затвердження  Програми  «Розвиток  та
функціонування  систем  вуличного  освітлення,  внутрішніх  мереж водо  –  ,
електропостачання та водовідведення  Чупахівської селищної ради на 2021-
2023 роки» подати на розгляд чергової сесії селищної ради.
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ
№ 81

24.12.2020                                                                            смт Чупахівка

Про схвалення Програми 
«Розвиток лісового господарства 
Чупахівської селищної ради 
 на 2021-2023 роки»

            Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  Людмили
Воробйової   про  схвалення  Програми  «Розвиток  лісового  господарства
Чупахівської селищної ради  на 2021-2023 роки», виконком селищної ради
ВИРІШИВ:

1.Схвалити  Програму «Розвиток  лісового  господарства  Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки».
 2.Проект  рішення  «Про  затвердження  Програми  «Розвиток  лісового
господарства  Чупахівської  селищної  ради  на  2021-2023  роки»  подати  на
розгляд чергової сесії селищної ради.
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ
№ 82

24.12.2020                                                                            смт Чупахівка

Про схвалення Програми 
«Поліцейський офіцер громади 
Чупахівської селищної ради
 на 2021-2023 роки»

            Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  секретаря
селищної ради Миколи Маслюка про схвалення Програми  «Поліцейський
офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», виконком
селищної ради  ВИРІШИВ:

1.Схвалити Програму «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної
ради на 2021-2023 роки».
 2.Проект  рішення  «Про  затвердження  Програми  «Поліцейський  офіцер
громади Чупахівської селищної ради  на 2021-2023 роки» подати на розгляд
чергової сесії селищної ради .
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ
№ 83

24.12. 2020                                                                           смт. Чупахівка

Про надання дозволу на реєстрацію 
місця проживання малолітньої дитини
без згоди її батька
        Розглянувши протокол комісії з питань захисту прав дитини від 01
грудня  2020  року  №  7  з  питання  надання  дозволу  на  реєстрацію  місця
проживання  малолітньої  Ляшенко  Ілони  Віталіївни,  17.02.2017  р.н.  за
адресою: м. Охтирка, вул. Некрасова, буд.48/1 без згоди її батька, відповідно
заяви  Ляшенко Валентини Вікторівни ,  керуючись статтею 29 Цивільного
кодексу  України,  статтею  12  Закону  України  «  Про  основи  соціального
захисту бездомних громадян і  безпритульних дітей»,  підпунктом 4 пункту
«б» частини першої статті 34 Закону України « Про місцеве самоврядування
в Україні»,  Сімейним Кодексом України, виконком Чупахівської селищної
ради ВИРІШИВ:

1. Надати  дозвіл  на  реєстрацію  місця  проживання   малолітньої
Ляшенко  Ілони  Віталіївни,  17.02.2017  р.н.,  за  адресою:  м.  Охтирка,  вул.
Некрасова,  буд.48/1,  за  місцем  реєстрації  її  матері  Ляшенко  Валентини
Вікторівни, без згоди батька дитини, враховуючи інтереси дитини.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний  голова                               Олександр КУЖЕЛЬ

ПРОТОКОЛ № 7

засідання  комісії з питань захисту прав  дитини



від   16 грудня 2020 року                                                     смт Чупахівка

 Голова комісії  –  Олександр КУЖЕЛЬ
Секретар  –  Галина БИСТРИЦЬКА
Присутні: 
Члени комісії – Микола МАСЛЮК, Світлана ЖУРАВЕЛЬ, Оксана САЄНКО,
Олена БЕКІРОВА, Галина АШУРОВА, Олександр ЛУЦЕНКО
Запрошені: заступник селищного голови Чупахівської селищної ради Сергій 
ПАРНЄКОВ                        
                                             

                                          ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

       1.Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання малолітньої
дитини без згоди батька.
         СЛУХАЛИ:
      1.Інформацію  завідувача  відділу  соціальної   роботи   Галини
БИСТРИЦЬКОЇ, яка повідомила, щодо органу опіки та піклування надійшла
заява  від  жительки  с.  Лисе  Охтирського  району  Ляшенко  Валентини
Вікторівни , 11.04.1994 р.н. про надання  дозволу на реєстрацію малолітньої
дитини Ляшенко Ілони  Віталіївни, 17 .02.2017 р.н. за адресою: м. Охтирка,
вул. Некрасова, буд.48/1 без згоди та дозволу батька.
        Встановлено,  що  з  батьком  дитини  Ляшенко  Віталієм
Володимировичем, 11 грудня 1989 р.н. вони розлучені (рішення Охтирського
міськрайонного суду № 583/2876/18 від 26 жовтня 2018 р.)
        На даний час він проживає у м. Дніпрі.  З 2018 р. із заявницею не
спілкується, життям доньки не цікавиться. Аліменти не сплачує.
        Ляшенко В.В. проживає і працює у м. Охтирка. Донька відвідує ДНЗ
«Берізка».
         ВИСТУПИЛИ:
        2.Заступник селищного голови Чупахівської  селищної  ради Сергій
ПАРНЄКОВ,  який  повідомив,  що  Ляшенко  Валентина  Вікторівна
характеризується  з  позитивної  сторони,  на  обліку  у  соціальних  служб  не
перебувала.                          
        

            ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись статтею 29 Цивільного кодексу України, статтею 12 Закону
України  «Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»,  підпунктом 4  пункту «б» частини першої  статті  34



Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надати дозвіл
Ляшенко  Валентині  Вікторівні  на  реєстрацію  місця  проживання

малолітньої   Ляшенко  Ілони  Віталіївни,  17.02.2017  р.н.  без  згоди  батька
дитини, враховуючи інтереси дитини.

2. Дане  рішення  затвердити  на  засіданні  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради.

 
 (Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0).

Голова комісії                                 Олександр КУЖЕЛЬ  
   

Секретар                                         Галина БИСТРИЦЬКА 
                      
Члени комісії:                                 Світлана ЖУРАВЕЛЬ

                                                         Олена БЕКІРОВА

                                                         Микола МАСЛЮК

                                                                                             Оксана САЄНКО

                                                                   Галина АШУРОВА
                                                             
                                                                  Олександр ЛУЦЕНКО

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  РІШЕННЯ

№ 84

24.12.2020                                                                                       смт Чупахівка

Про встановлення лімітів 
електричної енергії
в натуральних показниках
для бюджетних установ                                                                                         
Чупахівської
селищної ради на 2021 рік    
       
         Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постановою кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року №
710  «Про  ефективне  використання  державних  коштів»,  та  заслухавши
інформацію  начальника  відділу  ЖКГ  та  благоустрою  про  встановлення
лімітів  використання  електричної  енергії  в натуральних показниках для
бюджетних  установ  Чупахівської  селищної  ради  на  2020  рік,  заслухавши
інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Світлани Хижняк про
встановлення  лімітів   використання   електричної  енергії  в  натуральних
показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на  2021 рік,
виконавчий комітет ВИРІШИВ:
     1. Інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Світлани  Хижняк
про встановлення лімітів  використання  електричної енергії в натуральних
показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на  2021 рік
прийняти до відома.
     2. Призначити відповідальну особу за ефективне використання 
енергоносіїв – начальника відділу ЖКГ та благоустрою Світлану Хижняк       
     3. Довести ліміти по енергоносіям кожному структурному підрозділу
         (додаються).  
     4. Відповідальним особам за ефективне використання енергоносіїв 
забезпечити щомісячне використання енергоносіїв в межах доведених їм 
лімітів.     
     7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

         Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ

        

                       
                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



Проект  РІШЕННЯ
№ 85

24.12. 2020                                                                             смт Чупахівка

Про  коригування  складу
комісії  з  питань  визначення
стану зелених насаджень та їх 
відновної вартості

          Керуючись  статтями  30,33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею 28  Закону  України  «Про  благоустрій
населених пунктів»,постановою Кабінету Міністрів України  № 1045 від 01
серпня 2006 року«Про затвердження  порядку видалення дерев,кущів,газонів
і  квітників  у  населених  пунктах  »,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  ЖКГ  та  благоустрою  Світлани  Хижняк  про  коригування  складу
комісії  з  питань  визначення  стану  зелених  насаджень  та  їх   відновної
вартості, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити персональний склад комісії з обстеження зелених насаджень  на
території Чупахівської селищної ради (додаток 1).

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ

№ 86

Про схвалення Програми фінансової
підтримки комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівськоїселищної ради
на 2021 рік

Керуючись п.22 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно  до  п.14  ч.1  ст.91 Бюджетного кодексу України, з 
метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства 
«Добробут»  Чупахівської селищної ради,  яке має стратегічне значення та 
забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної ради, враховуючи 
складний їх фінансовий стан, виконавчий комітет Чупахівської селищної 
ради ВИРІШИВ:

1.Схвалити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівськоїселищної радина 2021 рік.

2. Проект рішення «Про затвердження Програми фінансової 
підтримки комунального підприємства «Добробут»  Чупахівськоїселищної 
ради на 2021 рік» подати на розгляд чергової сесії селищної ради для 
затвердження.
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                       Проект
                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Восьме скликання
Пята сесія

28.12. 2020                                                                             смт Чупахівка

Про затвердженняПрограми фінансової
підтримки комунального підприємства 
«Добробут» Чупахівськоїселищної ради
на 2021 рік

Керуючись п.22 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, відповідно  до  п.14  ч.1  ст.91 Бюджетного кодексу України, з 
метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства 
«Добробут»  Чупахівської селищної ради,  яке має стратегічне значення та 
забезпечує життєдіяльність Чупахівської селищної ради, враховуючи 
складний їх фінансовий стан, селищна  рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального підприємства 
«Добробут»  Чупахівської селищної ради на 2021 рік (додаток 1).

2 .Затвердити Порядок виділення та використання коштів селищного 
бюджету у формі фінансової підтримки комунального підприємства 
«Добробут»Чупахівської селищної ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з 
питань планування та обліку бюджету,  фінансів,  власності, соціально-
економічного розвитку.

                                                                                                              

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                     
  

                                                                   Додаток 1 
ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунального підприємства«Добробут»

Чупахівської селищної ради



на 2021 рік

ПАСПОРТ

фінансової підтримки комунальниого підприємства «Добробут»

Чупахівської селищної ради

на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Селищна рада

2. Розробник програми Селищна рада

3. Відповідальний виконавець Селищна рада

4. Учасники Програми Селищна рада, КП «Добробут»

5. Терміни реалізації програми 2020 рік

6. Кошти задіяні на виконання 
Програми

 інші джерела,Чупахівська селищна 
рада

6. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього: у 
тому числі коштів селищного
бюджету

    1.215 тис.грн.

1.Загальні положення.

Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»  
Чупахівської селищної ради на 2021 рік (надалі Програма) розроблена на 
виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства 
нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме 
стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану 
розрахунків, більш ефективному використанню майна селищної комунальної 
власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, 
забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Діючі тарифи на послуги КП «Добробут» (далі – Підприємство) не повністю 
забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  



наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальним 
підприємством,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, 
придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до 
збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі 
розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими 
податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок з доходів 
фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших
складових витрат Підприємства призводить до нарахування йому значних 
штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємства.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємства 
власнихобігових коштівдля забезпечення належного водопостачання,  
водовідведення, забезпечення благоустрою селищної ради (на погашення 
заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання 
матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних 
мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання 
необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємства за 
рахунок капітальних вкладень та інші).

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги 
вкрай негативно вплине на соціальний стан громади селища, враховуючи 
фінансову ситуацію, в якій знаходиться комунальне підприємство та 
необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, 
функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової 
підтримки з селищного бюджету комунальному підприємству «Добробут» 
для забезпечення виконання вищезазначених заходів.

2.Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення стабільної роботи комунального 
підприємства «Добробут»Чупахівської селищної ради відповідно до його 
функціонального призначення щодо надання мешканцям селища належних 
послуг.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

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

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для 
стабільної роботи підприємства та підготовки його до роботи в осінньо-
зимовий період, тощо;



- на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення 
енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, 
зокрема і побудинкових.

3.Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми.

Надання фінансової підтримки комунальному підприємству буде 
здійснюватись двома напрямками:

1) надання поточних трансфертів підприємству (установі, організації) за 
рахунок загального фонду селищного бюджету;

2) надання капітальних трансфертів підприємству (установі, організації) за 
рахунок спеціального фонду селищного бюджету.

 4.Основні завдання Програми.

4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде 
надаватися фінансова допомога за рахунок загального фонду селищного 
бюджету:

- на придбання матеріалів, запасних частин, оплату робіт, послуг для 
стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий 
період;

-     на придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 
експлуатації інженерних мереж (водопроводів, доріг та тротуарів, тощо);

-    на забезпечення освітлення вулиць селищної ради;

-     на виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

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

-    на проведення технічної інвентаризації комунального майна;

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

-     на подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій.

4.2. За рахунок спеціального фонду селищного бюджету буде надаватись 
фінансова допомога на виконання таких завдань:

-     зміцнення матеріальної бази підприємства (передача техніки, придбаної 
селищною радою за рахунок державної субвенції на розвиток інфраструктури
на баланс КП «Добробут», на праві господарського відання);



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

-     придбання техніки;

-     придбання основних засобів для проведення невідкладних та аварійних 
робіт, подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

-     придбання дороговартісних матеріалів, запчастин для забезпечення 
господарських потреб підприємств;

-     виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт, реконструкцію та будівництво водопровідно-каналізаційних   
мереж, адміністративних будівель підприємств та їх проведення;

-     придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання;

-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.

5.Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Чупахівської 
селищної ради у партнерстві з комунальним підприємством. У випадку 
необхідності коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться 
рішенням селищної ради.

5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює 
відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів 
– виконавчий комітет селищної ради та постійні депутатські комісії.

6.Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження 
бюджетних призначень на її виконання рішенням про селищний бюджет на 
відповідний рік (рішенням про внесення змін до селищного бюджету на 
відповідний рік) згідно з розписом селищного бюджету.

Розпорядником коштів на виконання Програми є Чупахівська селищна рада.

Обсяги фінансування Програми додаються (Додаток № 1), протягом року 
сума може бути скоригована.

7.Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- стабільну роботу комунального підприємства відповідно до  його 
функціональних призначень щодо надання послуг мешканцям селищної 
ради відповідно до економічно обґрунтованих тарифів;



- збільшення обсягів  виробництва та надання послуг за рахунок зміцнення 
матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого 
обладнання; покращення якості послуг.                                 

   

 

    Додаток 1

                                                                                                                  до
Програми фінансової підтримки

                                                                                  комунального підприємства
«Добробут»



                                                                                  Чупахівської селищної  ради
на 2021 рік

                                                                                                                         

                                               Обсяг фінансування

Програми фінансової підтримки комунального підприємства
«Добробут»Чупахівської селищної ради на 2020 рік

№ 
п/п

Напрямки фінансової 
підтримки комунальних 
підприємств

Всього:

тис.гр.

2020

тис.гр.

1. Фінансова допомога на 
поточні видатки 
підприємств

520,0 520,0

2. Фінансова допомога на 
капітальні видатки 
підприємств

695,0 695,0

Разом 1 215 ,0 1 215,0

                                                     

    

                                                                                                                     

               

 
Додаток 2

                                                                                                             до Програми
фінансової підтримки

                                                                                                              
комунального підприємства  «Добробут»            



                                                                                                              Чупахівської
селищної  ради  на 2021 рік

Напрями діяльності та заходи Програми фінансової підтримки

комунального підприємстваЧупахівської селищної  ради на 2020 рік

№з\п Перелік 
заходів 
програми

Стро
к 
вико
нанн
я 
захо
ду

Виконавці Джере
ла 
фінанс
ування

Орієнтовані обсяги 
фінансування 
(вартість), тис.грн., у 
т.ч.

Очікува
ний 
результа
т

Всьог
о

2021

1 Надання 
фінансової 
підтримки 
комунально
му 
підприємст
ву в т.ч.

2021 
рік

КП 
«Добробу
т», 

Селищна 
рада

1.667,
0

1.667,0 Створен
ня умов 
для 
стабільн
ої і 
беззбитк
ової 
роботи 
комунал
ьних 
підприє
мств при
здійснен
ні своєї 
господар
ської 
діяльнос
ті

1.1. Придбання 
лічильників
,  труб для 
водогону

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

150,0 150,0 -

-

1.2. Придбання 
матеріалів 
для 
поточного 
ремонту 

2021 КП 
«Добробу
т», 
Селищна 
рада

інші 
джерел
а,

Селищ

500,0 500,0 -

-



доріг на рада

1.3.

Облаштува
ння ринку в
смт.Чупахів
ка

2021 КП 
«Добробу
т», 
Селищна 
рада

інші 
джерел
а,

Селищ
на рада

50,0 50,0 -

-

1.4. Оплата за 
спожиті 
енергоносії

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

12.0 12,0 -

-

1.5. Придбання 
спецтехніки
та запасних 
частин

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

200,0 200,0 -

-

1.6.  Ліквідація 
стихійних 
сміттєзвали
щ

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

70,0 70,0 -

-

1.7 Придбання 
вогнегасник
ів

2021 КП 
«Добробу
т»      

інші 
джерел
а

15,0 15.0 -

1.8 Створення 
додаткових 
зон 
відпочинку

2021 КП 
«Добробу
т»      

інші 
джерел
а

30,0 30,0 -

1.9 Придбання 
паливно –
мастильних
матеріалів

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

120.0 120.0 -

1.10. Придбання 
контейнерів
для 
роздільного
збору 
сміття

2021 КП 
«Добробу
т»

інші 
джерел
а

100,0 100,0 -

-

1.11 Передача 
техніки на 
праві 

2021 Селищна 
рада

інші 
джерела

350,0 350.0



господарсько
го відома

1.12 Передача 
інших 
матеріальних
цінностей

2021 Селищна 
рада

інші 
джерела

70,0 70,0

                                                             

 
Додаток 2                     

Порядок

виділення та використання коштів з селищного бюджету у формі фінансової
підтримки комунального підприємства «Добробут» Чупахівської

селищної ради

            1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання коштів з 
селищного бюджету у вигляді фінансової підтримки комунального 



підприємства «Добробут»  Чупахівської селищної ради у рамках Програми 
фінансової підтримки комунального підприємства «Добробут»Чупахівської 
селищної ради на 2021 рік.

           2. Фінансова підтримка комунальному підприємству надається на 
підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції 
України.

   3. Фінансова підтримка надається комунальному підприємству на 
безповоротній основі для забезпечення належної реалізації його статутних 
завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для 
виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню
з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності селищної ради і 
сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених 
підприємств відповідно до затвердженої селищною радою програми.

            4. Фінансова підтримка комунального підприємства здійснюється 
засновником за рахунок коштів селищного бюджету в обсягах, передбачених 
рішенням про селищний бюджет на відповідний рік.

Зазначена фінансова підтримка надається як поточний та капітальний  
трансферти комунальному підприємству «Добробут» , яке включене до 
мережі головного розпорядника коштів селищного бюджету як одержувач 
бюджетних коштів, та використовується відповідно до погодженого в 
установленому порядку плану використання бюджетних коштів.  Реєстрація 
бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань здійснюється 
органом Казначейської служби у порядку, встановленому законодавством.

            Фінансова підтримка із спеціального фонду селищного бюджету 
(бюджету розвитку)  використовується шляхом зарахування коштів на 
розрахунковий рахунок підприємства, відкритий в установі банку, на підставі
поданих первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського 
обліку, фінансових звітів та інших документів за вимогою розпорядника 
коштів для підтвердження цільового використання бюджетних коштів 
відповідно до фінансового плану.

            На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за 
коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів селищного 
бюджету. Фінансова підтримка зі спеціального фонду селищного бюджету 
(бюджету розвитку) надається як капітальний трансферт комунальному 
підприємству, яке включене до мережі головного розпорядника коштів 
селищного бюджету як одержувач бюджетних коштів, та використовується 
відповідно до погодженого в установленому порядку плану використання 
бюджетних коштів.Реєстрація бюджетних зобов'язань та бюджетних 



фінансових зобов'язань здійснюється органом Казначейської служби у 
порядку, встановленому законодавством.

            5. Головний розпорядник коштів селищного бюджету для 
перерахування фінансової підтримки комунальному підприємству надає 
фінансовому відділу Чупахівської селищної ради пропозиції для 
перерахування коштів згідно з помісячним розписом селищного бюджету та 
зареєстрованими у територіальних органах Державної казначейської служби 
України фінансовими зобов'язаннями одержувачів.

            6. Закупівля товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів 
комунальним підприємством здійснюється у визначеному законодавством 
порядку.

            6.1. Фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів може 
надаватися на безповоротній чи поворотній основі комунальному 
підприємству, засновником якого є  Чупахівська селищна  рада. Фінансова 
підтримка надається виключно в межах бюджетних призначень, 
встановлених рішенням селищної ради про селищний бюджет на відповідний
рік  та за цією Програмою,  в межах надходжень до селищного бюджету. 

6.2. Фінансова підтримка може виділятися виключно на покриття 
(відшкодування) поточних витрат комунального підприємства, які виникають
в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням
цієї Програми, у випадку якщо такі витрати не покриваються доходами 
підприємства.

6.3. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів селищного бюджету 
витрати комунального підприємства:

- на премії та інші стимулюючі виплати, передбачені колективним договором
( окрім винагород за ліквідацію аварій та наслідків стихійного лиха);

- на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-
масової і фізкультурної роботи;

- на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що 
вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних 
санкцій і пені;

- на надання спонсорської і благодійної допомоги;

- на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним 
напрямком діяльності підприємства, який передбачений Статутом 
підприємства та відповідає меті і завданням Програми.



6.4. Критеріями визначення одержувача для надання фінансової підтримки є 
наявність:

- обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому
числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем 
фінансової підтримки;

- фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

- затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим 
комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

            7. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів забезпечує
головний розпорядник коштів селищного бюджету.

          8. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому 
Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

            9. Комунальні підприємства, які отримують фінансову підтримку з 
селищного бюджету за результатами своєї діяльності, подають щомісяця до 
20 числа місяця, що настає за звітним, головному розпоряднику коштів 
селищного бюджету фінансові звіти з пояснювальною запискою.

            10. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе 
персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 
звітності.

            11. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про 
використання бюджетних коштів здійснюється в установленому 
законодавством порядку.

          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я



№ 87

24.12.2020                                                                                  смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у січні 2020 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  січні  2021
року  на  території   Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у січні 
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 січні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради

№
п/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Комплекс заходів присвяче-
них Новорічним та різдвяним  
святам                                         
• Народознавча година «При-
йшли до нас три празники в 
гості»                                           
• Різдвяні колядки «Коляда, 
коляда до господи загляда»      
• Щедрівки на Святого Василя 
«Прийшов щедрик 
щедрувати»                                
• Театралізоване дійство 
«Щедрівочка щедрувала до 

віконця припадала»                  
• Різдвяні посиденьки «Зима 
на свята багата»                         
• Новорічний віртуальний 
серпантин «Січень крокує – 
свята дарує»                               
• Гра-загадка «Загадковий 
хоровод»                                     
• Різдвяні посиденьки 
«Приходьте до нас поспівати, 
з Новим роком та Василем 
вітати»                                        
•  Народознавча година   
«Коляд,коляд, колядниця»       
•  Пізнавальна програма для 
дітей «Українські традиції та 
обряди»                                       
• Народознавства  година «Рік 
старий кінчається, а новий 
починається!»                            
• Щедрівки «Від хати до хати 
будемо щедрувати»   
•Щедрівки «Іде до нас у гості 
щедрий добрий вечір»

січень
 (01.01-14.01)  

Чупахівський БК          

Олешнянський БК

Лантратівський БК

Грінченківський СК

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

Олешнянська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія 

Грінченківська 
бібліотека-філія 

Довжицький БК

Оленинський СК 

                    
Новопостроєнський 
СК

Олешнянський БК

Тищенко К.О. 
Юзефів Т.Д. 

Берест Л.М.
Парнєкова Н.П.    
                                  
Іванова О.І.

Манчук В.О.

Горобець І.В.

Сугак Г.О.

Губіна О.М.
Білецька Н.М.

Пасльон Т.М.

                                 
Хрякова М.М.

Гуцова Т.М.   
Лук’янов С.М.           

                          
Кузьменко А.Г.         

Пасльон Т.М.

Берест Л.М.
Парнєкова Н.П.         

14.

15.

16.

17.

18.

Комплекс заходів присвячений 
Дню Соборності України             

• Інформаційна година 
«Соборній нашій Україні – 
слава нині і повік!»                         

• Тематичний вечір «Соборна 
Мати-Україна, одна на всіх, як 
оберіг»
• Бесіда  «Україна  Соборна  
держава»                            
•Тематичний захід «Я частина 
великої держави»
• Година патріотизму «Соборна 
мати Україна - одна на всіх, як 
оберіг»                                           
• Година  патріотизму «Соборна

січень
(22.01)

Чупахівський БК    

Довжицький БК      

                           
Лантратівський БК       

Олешнянський БК

Оленинський СК

Тищенко К.О. 
Юзефів Т.Д. 

                                 
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.М.

Іванова О.І.  

Берест Л.М.
Парнєкова Н.П.         

Кузьменко А.Г.

                               



19.

20.

21.

22.

23.

24.

мати Україна , одна на всіх, як 
оберіг»                                           
• Історико-патріотичний альма-
нах «Соборність держави - 
єднання народу»
• Інформина «Сила народу в 
єдності»
• Інформ-досьє «Україна – 
соборна держава»
• Літературна панорама 
«З’єднались навіки Захід і Схід»
• Патріотична сторінка 
«Незалежна, соборна, вільна, 
єдина»

Грінченківський СК

                             
Довжицька     
бібліотека-філія            

Лантратівська 
бібліотека-філія

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

Манчук В.О.

Сугак Г.О.

Пасльон Т.М.

Хрякова М.М.

                                      
Губіна О.М.
Білецька Н.М.

Горобець І.В.               

25.

26.

27.

25.

26.

27.

28.

Комплекс заходів до Дня 
пам’яті Героїв Крут
• Історичний навігатор «Хто 
вони насправді, герої Крут»
• Година-розповідь «У вінок 
пам’яті Крут»
• Сторінка історії «Крути -
приклад великого героїзму»
• Історична довідка «За волю 
неньки України»
• Година пам’яті «Це вогняне 
слово Крути»
• Година історичної правди 
«Біль мого народу Крути»
• Інформаційна викладка 
«Крути, Крути… Довік не 
забути»

січень
(29.01)                      

Чупахівський БК          

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

                                

Тищенко К.О. 
Юзефів Т.Д.

Сугак Г.О.

Пасльон Т.М.

Хрякова М.М.

Губіна О.М.
Білецька Н.М.

Горобець І.В.

Горобець І.В.

Начальник відділу культури                                                                                                             
та туризму:                                                  Віра КАЛАЧ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№88

24.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва 
Чупахівської селищної територіальної 



громади на 2021-2023 роки 

Відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку
малого та середнього підприємництва в Україні», з метою реалізації заходів,
спрямованих  на  створення  сприятливих  умов  для  ведення  бізнесу,
підвищення  ролі  та  внеску  малого  і  середнього  підприємництва  в
економічний  і  соціальний  розвиток  Чупахівської  селищної  територіальної
громади,  враховуючи  принципи  та  підходи  щодо  європейського  досвіду
формування  та  реалізації  програм  підтримки  малого  і  середнього
підприємництва, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 та частиною 6
статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  «Програми розвитку  малого  та  середнього
підприємництва Чупахівської селищної територіальної громади на 2021-2023
роки» (далі – Програма), згідно з додатком 1 до даного рішення. 

2.  Фінансовому відділу Чупахівської  селищної  ради при формуванні
проєкту  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  на  2021-
2023  роки  передбачати  кошти  на  реалізацію  Програми  в  межах  реальних
можливостей бюджету. 

3.  Рішення  «Про  затвердження  Програми  розвитку  малого  та
середнього  підприємництва Чупахівської  селищної  територіальної  громади
на 2021-2023 роки» в послідуючому подати на затвердження  сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№89

24.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження Програми
«Забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий 



діабет жителів Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»

Розглянувши  клопотання  КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  радиі,  керуючись  статтею  26  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  18  Закону
України «Основи законодавства  України про охорону здоров’я»,  постанов
Кабінету  Міністрів  України  від  17  серпня  1998  року  №  1303  «Про
впорядкування  безоплатного  та  пільгового  відпуску  лікарських  засобів  за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та
за  певними  категоріями  захворювань»,  від  05  березня  2014  року  №73
«Питання  реалізації  пілотного  проекту  щодо  запровадження  державного
регулювання  цін  на  препарати  інсуліну»,  від  23  березня  2016  року  №239
«Деякі  питання  відшкодування  вартості  препаратів  інсуліну»,  виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Програму  «Забезпечення  препаратами  інсуліну
хворих  на  цукровий  діабет  жителів  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021рік» далі - Програма, що додається.

2. Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  передбачити
фінансування заходів даної Програми. 

3. Рішення  «Про  затвердження  Програми  «Забезпечення
препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  діабет  жителів  Чупахівської
селищної  територіальної  громади  на  2021рік»  в  послідуючому  подати  на
затвердження  чергової сесії.

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

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради
№89 від 24.12.2020 року



Програма
«Забезпечення препаратами інсуліну хворих

на цукровий діабет жителів Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік»

                                             

2021 рік
1. Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення
Програми

Чупахівська селищна  рада

2 Дата та номер розпорядчого 
документу про розроблення 
Програми

Рішення виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради №89 від 
24.12.2020 року з послідуючим 
затвердженням на сесії 

3 Головний розробник 
Програми

КНП»ЦПМСД» Чупахівської селищної 
ради

4 Співрозробники Програми -
5 Відповідальний виконавець 

програми
 Чупахівська селищна  рада

6 Співвиконавці (учасники)    КНП»ЦПМСД» Чупахівської  селищної 



Програми ради
7 Термін реалізації Програми 2021 рік
8 Етапи виконання Програма розрахована на один рік та 

передбачає виконання в один етап
9 Мета програми Своєчасне та стовідсоткове 

забезпечення препаратами інсуліну 
хворих на цукровий діабет.

10 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 
тис.грн. 60,0

10.
1

в тому числі:
- коштів державного 
бюджету
-коштів місцевого бюджету

    _

60,0

11 Очікувані результати Змога своєчасно і в повному об’ємі 
інсулінозалежним хворим отримувати 
безкоштовно препарати інсуліну

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

Цукровий діабет – глобальна медико-соціальна і гуманітарна проблема
XXI  століття,  яка  торкнулася  сьогодні  все  світове  співтовариство.  Ще
двадцять років тому кількість людей у всьому світі з діагнозом «цукровий
діабет» не перевищувало 30 млн. Сьогодні  на діабет хворіє понад 285 млн.
осіб, а до 2030 року, за прогнозом Міжнародної федерації діабету (IDF), їх
число може збільшитися до 438 млн.

Цукровий  діабет  –  тяжке  хронічне  прогресуюче  захворювання,  яке
потребує  медичної  допомоги  протягом  усього  життя  хворого.  Діабет
характеризується розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого



лікування, є однією з основних причин передчасної смертності. При цьому
діабет  невпинно  молодшає,  кожен  рік  вражаючи  все  більше  людей
працездатного віку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 10
секунд у світі помирає 1 хворий на цукровий діабет, тобто щорічно помирає
понад 3 млн. осіб – більше, ніж від Сніду і гепатиту разом узятих. При цьому
діабет часто не згадується як безпосередня причина смерті у тих випадках,
коли до летального результату призводить одна з його пізніх ускладнень, як
інфаркт  міокарда,  інсульт  або  ниркова  недостатність.  За  цими  сухими
цифрами стоять долі конкретних людей і безліч особистих трагедій.

Надзвичайна  небезпека  діабету  визнана  сьогодні  всім  міжнародним
співтовариством. У грудні 2006 року Організація Об'єднаних Націй на своїй
61-ї сесії Генеральної асамблеї прийняла спеціальну резолюцію №61/225 по
цукровому діабету, в якій визнала діабет важким хронічним захворюванням,
що представляє серйозну загрозу не тільки для добробуту окремих людей,
але і  для економічного і  соціального добробуту держав і  всього світового
співтовариства. 

На території Чупахівської об’єднаної територіальної громади проживає
23 чоловіка ( з них -2 дитини) хворих на цукровий діабет , які потребують
інсулінотерапії.

Актуальність  прийняття  Програми  зумовлена  потребою  у
невідкладному  вжитті  заходів  для  пільгового  забезпечення  препаратами
інсуліну хворих на цукровий діабет.

Для  забезпечення  реалізації  Програми  передбачається  виділення
цільових коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету ОТГ. 

Законодавчими   підставами   для  виконання  Програми  є  закони
України: «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Основи законодавства
України про охорону здоров’я»,  постанови Кабінету Міністрів України від
17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску  лікарських  засобів  за  рецептами  лікарів  у  разі  амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»,
від 05 березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо
запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23
березня 2016 року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів
інсуліну».

3. Мета Програми
Метою  програми  є  своєчасне  та  стовідсоткове  забезпечення

препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  діабет,  зниження  рівня
захворюваності,  зменшення  ускладнень,  збільшення  тривалості  та
поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники
результативності.

Ухвалення  Програми  забезпечить  підвищення ефективності  заходів,
спрямованих  на:   пільгове  забезпечення  препаратами інсуліну  хворих на
цукровий  діабет,  запобіганню  та  зниженню  інвалідності,  смертності,
збільшення  тривалості  та  поліпшення  життя  хворих  на  цукровий  діабет
шляхом своєчасного та стовідсоткового забезпечення препаратами інсуліну.  



Основними  завданнями  Програми  є:  виділення  необхідних  коштів  з
бюджету  ОТГ  на  пільгове  забезпечення  препаратами  інсуліну  хворих  на
цукровий діабет жителів громади.

Захід  Програми,  виконавці  та  терміни  його  виконання  визначені  у
додатку №1 до Програми.

5. Обсяги та джерела Фінансування Програми
Фінансування  заходів  на  виконання  Програми  здійснюватиметься

відповідно  до  законодавства  за  рахунок  державної  субвенції  та   коштів
місцевого бюджету Чупахівської  СТГ .

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ                   
                                                                                                                          

Обсяг коштів, що
пропонується залучити на

виконання програми            

Етапи виконання програми
2021 рік

1 2
Обсяг ресурсів, всього,
у тому числі:

60 000,00 грн

державний бюджет
 місцевий бюджет 60 000,00 грн.

6.Строки та етапи виконання Програми
Термін реалізації Програми- 2021рік. Програма розрахована на один рік

та передбачає виконання в один етап.

7. Очікувані результати
Реалізація  заходів  Програми  дасть  змогу  повноцінно  забезпечити

препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  діабет,  що  проживають  на
території  громади,  що  в  свою  чергу  дасть  можливість  підвищити
ефективність  лікування  та  доступності  медичної  допомоги,  знизити
смертність від ускладнень хвороб, зменшити кількість первинних виходів на
інвалідність  внаслідок  захворювання,  а  також  створити  умови  для
продовження  та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.

   
8. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на
постійну комісію з питань  планування, фінансів, цін, бюджету .

     

Головний лікар                                                                         Галина АШУРОВА



 
Додаток 1

до Програми 
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Зміст 
заходів

Строк
викона

ння
заходу

Виконавці
Джерела

фінансування

Обсяги
фінансуван
ня на 2021
рік,  (грн.).

Очікуваний результат

2 3 4 5 6 7
Виділення 
коштів на 
пільгове 
забезпечення
препаратами 
інсуліну 
хворих на 
цукровий 
діабет 
жителів 
громади

2021 Чпахівська
селищна
рада 

КНП 
«ЦПМСД» 
Чупахівської
селищної 
ради

Бюджет
Чупахівської 
СТГ

Державна 
субвенція

60 000,00 Змога своєчасно і в 
повному об’ємі 
інсулінозалежним хворим
отримувати безкоштовно 
препарати інсуліну

                                                                        
Головний лікар                                                                         Галина АШУРОВА
                 



   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                    РІШЕННЯ № 90

24.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження Положення  про преміювання   працівників 
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської області
 
          Керуючись  статтями  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про службу в
органах  місцевого  самоврядування»,  постановами  Кабінету  Міністрів
України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та
умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів
прокуратури,  судів  та  інших органів» (зі  змінами та  доповненнями)  та від
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери»  (із  змінами), наказом
Міністерства  праці України від 02 жовтня 1996 № 77 «Про умови оплати
праці  робітників,  зайнятих  обслуговуванням  органів  виконавчої  влади,
місцевого  самоврядування  та  їх  виконавчих  органів,  органів  прокуратури,
судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями), враховуючи висновки та
рекомендації  постійних  комісій  селищної  ради  з  планування  та  фінансів,
бюджету,  соціально-економічного  розвитку    та  інвестицій  та   постійної
комісії  з  прав  людини,  правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,
охорони навколишнього   середовища   , виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1.  Затвердити  Положення про преміювання   працівників  Чупахівської 
селищної ради  Охтирського  району  Сумської області(додається).

2. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



     ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого 
комітету    Чупахівської селищної ради 
Охтирського  району Сумської 
області   № 90 від 
24.12.2020                                                   
                                          

 
ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання  працівників Чупахівської селищної  ради Охтирського  району
Сумської області 

Положення про  преміювання  працівників Чупахівськоїселищної  ради  Охтирського
району  Сумської   області та  її  виконавчих  органів (далі  –  Положення)  розроблено
відповідно до Кодексу законів  про працю України,  Законів  України  «Про службу в
органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці»,  «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  постанов  Кабінету  Міністрів  України  від  09.03.2006  р.  №  268  «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  (зі змінами і доповненнями) та від
30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій
окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), наказу Міністерства праці України від
02 жовтня 1996 р. № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями) і вводиться  з метою
забезпечення  стимулюючого  впливу  преміювання  на  ефективність  праці,  зміцнення
трудової та виконавчої дисципліни і є єдиною підставою для виплати премії. 

Преміювання  працівників  проводиться  з  метою  матеріального  стимулювання
високопродуктивної  та  ініціативної  праці,  підвищення  її  ефективності,  якості,
заінтересованості  у  досягненні  її  кінцевого  результату  та  посилення  персональної
відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.
         Критеріями  для  визначення  розміру  преміювання  є:  особистий  вклад  у  загальні
результати роботи;  сумлінне виконання своїх функціональних та посадових обов’язків,
дотримання  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку,  постійне  вдосконалення
організації  своєї  роботи  і  підвищення  професійної  кваліфікації,  дотримання  правил
етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, Єдиних вимог (Стандарту)
якості  обслуговування  відвідувачів  ЦНАП.  У якості  критеріїв  для  визначення  розміру
преміювання конкретного працівника можуть застосовуватися і інші вимоги відповідно до
чинного законодавства.

Премії  за  цимПоложеннямвиплачуються  в  грошовійформі  у  відсотках  до посадового
окладу  з  врахуванням  надбавок  і  доплат,  передбаченихчиннимзаконодавством,  за
фактичновідпрацьований  час і виплачуються,  як  правило,  у  день  виплатизаробітної
плати за другу частину місяця.

Преміювання здійснюється щомісячно у межах затверджених видатків на оплату праці:
-працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів – щомісячно на підставі

розпорядження селищного голови (або особи, що його замінює) з врахуванням пропозицій
селищного голови,  заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
ради згідно з розподілом повноважень, старост;

-керівників самостійних структурних підрозділів селищної ради  та виконавчих органів
ради (або осіб,  що їх заміщують)  – на  підставі  розпорядження селищного  голови (або
особи,  що  його  заміщає)  з  врахуванням  пропозицій  селищного  голови,   заступників
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з  розподілом
повноважень;



-інших  працівників  самостійних  структурних  підрозділів  селищної  ради  та
виконавчих  органів  ради  –  на  підставі  розпорядчих  документів  керівників  цих
підрозділів (начальників управлінь, відділів) за погодженням із селищним головою (або
особою,  що  його  заміщає),  з  врахуванням  пропозицій  керівників  цих  структурних
підрозділів (або осіб, що їх заміщають).

Преміювання селищного голови здійснюється відповідно до умов оплати його праці,
затверджених рішенням селищної ради.

Секретарю  селищної  ради,  заступникам  селищного  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів  ради та старостам усі  види премій встановлюються за рішенням
(розпорядженням) селищного голови у межах затверджених видатків на оплату праці.

Працівникам  селищної  ради  і  виконавчих  органів  ради,  керівникам  та  іншим
працівникам самостійних структурних підрозділів надається місячна, квартальна, річна
премія,  премія  до  державних,  професійних  свят  та   ювілейних  дат  у  межах  фонду
преміювання та економії фонду оплати праці з дотриманням умов, передбачених цим
Положенням.

Розпорядження  селищного  голови  (або  особи,  що  його  заміщає)  про  преміювання
працівників  (у  тому  числі  керівників  (або  осіб,  що  їх  заміщають)  самостійних
структурних підрозділів)   готується відділом організаційно-кадрової, загальної роботи,
зав’язків   з громадськістю, документообігу та юридичного  забезпечення   Чупахівської
селищної ради Охтирського району  Сумської області     щомісячно до 25 числа місяця,
за який здійснюється преміювання, на підставі внесених відповідно до цього Положення
пропозицій щодо преміювання.

У  разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  наявності  дисциплінарних  стягнень,
погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, а також невиконання умов
передбачених  цим   Положення  зазначена  премія  може  скасовуватися  або  розмір  її
зменшується.

Преміювання працівників, прийнятих на роботу з випробувальним терміном, у період
випробувального терміну не здійснюється.

До  працівника,  який  допустив  порушення  і  притягнутий  до  дисциплінарної
відповідальності, протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення не
застосовуються.

Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання,
премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за
станом  здоров'я  або  згідно  з  п.  1  частини  першої  ст.  40  КЗпП  України,  чи
перейшли за  переведенням на іншу роботу (посаду).

Секретар  селищної  ради Микола МАСЛЮК
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