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1/29.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  звіту  про виконання  бюджету
Олешнянської сільської ради за 2020 рік.
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 29 приймається. 

2/30.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  звіту  про виконання  бюджету
Довжицької сільської ради за 2020 рік.
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  -  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 30 приймається. 

3/31.  С  Л У Х А Л И :  Про  затвердження  звіту  про виконання  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за І квартал 2021 року
 ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 31 приймається.

4/32.  С Л У Х А Л И :  Про Бюджетний регламент проходження бюджетного
процесу бюджету Чупахівської селищної територіальної громади.
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.



В И Р І Ш И Л И: Рішення № 32 приймається.

5/33.  С Л У Х А Л И :  Про затвердження плану заходів щодо складання
прогнозу бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022-2024 роки.
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 33 приймається.

6/34. С Л У Х А Л И : Про затвердження  Плану роботи з військового обліку 
військовозобов’язаних і призовників Чупахівської територіальної громади на 
2021 рік.
ДОПОВІДАЄ:  Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 34 приймається.

7/35.СЛУХАЛИ:Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних
ліній електрозв’язку на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 35 приймається.

8/36.СЛУХАЛИ: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень
ДОПОВІДАЄ: Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 36 приймається.

9/37. С Л У Х А Л И : Про затвердження плану проведення культурно-
масових заходів у травні 2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ:  Віра  Калач  –  начальник  відділу  культури  та  туризму
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 37 приймається.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№29

26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Олешнянської 
сільської ради за 2020 рік

Керуючись ст.  80 Бюджетного кодексу України, п.п.  1 п.  «а» ст.  28,
ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
враховуючи  виробничу  необхідність,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Олешнянської  сільської
ради за 2020 рік:

по доходах в сумі 2 387,6 тис. гривень, в тому числі загального фонду в
сумі  2 354,8  тис.  гривень  та  спеціального  фонду в  сумі  32,8  тис.  гривень
(додаток № 1, 2),

по видатках в сумі 2 523,3 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 2 489,0 тис. гривень (додаток №3) та спеціального фонду в сумі 34,3
тис. гривень (додаток №4).

2.  Рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Олешнянської  сільської  ради  за  2020  рік»  в  послідуючому  подати  на
затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Слищний голова                                                               Олександр КУЖЕЛЬ



                                   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради «Про
затвердження звіту про   виконання бюджету Олешнянської сільської  

ради за 2020 рік»

Бюджет  по  доходах  сільської  ради  за  2020  рік  з  урахуванням
трансфертів  у цілому  виконано  на  98,38%.  При  уточненому  плані  в  сумі
2 393,6 тис. грн. фактично надійшло до бюджету 2 2354,8 тис. грн.

По  загальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
урахування трансфертів ) на 98,14 %. При уточненому плані в сумі  2 072,0
тис.  грн.  фактично  надійшло  до  бюджету  2 033,5  тис.  грн.,  тобто
недоотримано до бюджету сільської ради 38,5тис. грн.

Крім цього, від органів державного управління до бюджету отримано
субвенцій  в  загальній  сумі  321,4  тис.  грн.  при  уточненому  плані  321,6
тис.грн.

По  спеціальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
урахування трансфертів)  виконано на 164,08%: при уточненому плані 20,0
тис. грн. надійшло до бюджету 32,8 тис. грн. Перевиконання складає  12,8
тис. грн. 

Бюджет по видатках загального фонду в цілому виконано на 89,69 %.
За 2020 рік планувалось витратити 2 775,3 тис. грн., а фактично використано
– 2 489,0 тис. грн..

По  спеціальному  фонду  видаткову  частину  бюджету  виконано  на
34,27%. Планувалось витратити –100,0 тис. грн., використано –34,3 тис. грн.,
недоосвоєно за рік 65,7 тис. грн.

Станом  на  01.01.2021  року  залишок  коштів  на  рахунку  загального
фонду  бюджету  Олешнянської  сільської  ради,  що  утворився  на  початок
бюджетного  періоду  становить  328 797,61  грн.,  спеціального  фонду
становить 41 498,31 грн.

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО



Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№29 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по доходах загального фонду за 2020 рік

Код
бюджетної

класифікації
Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахуванням
змін

Виконано
за звітний

період
+/-

%
викон.

10000000 Податкові надходження  2014000,00 2030327,02 16327,02 100,81

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 100000,00 118826,00 18826,00 118,83

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 100000,00 118826,00 18826,00 118,83

13010200

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 
(крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування) 100000,00 118826,00 18826,00 118,83

14000000
Внутрішні податки на товари та 
послуги  18000,00 25368,00 7368,00 140,93

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 18000,00 25368,00 7368,00 140,93

18000000 Місцеві податки 1896000,00 1886133,02 -9866,98 99,48
18010000 Податок на майно 995000,00 801341,82 -193658,18 80,54

18010300

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 5000,00 7081,59 2081,59 141,63

18010400

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 20000,00 23851,66 3851,66 119,26

18010500
Земельний податок з юридичних 
осіб 120000,00 158781,65 38781,65 132,32

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 560000,00 296372,90 -263627,10 52,92

18010700
Земельний податок з фізичних 
осіб 40000,00 37977,70 -2022,30 94,94

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 250000,00 277276,32 27276,32 110,91
18050000 Єдиний податок  901000,00 1084791,20 183791,20 120,40
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 311000,00 506815,94 195815,94 162,96
18050500 Єдиний податок з 

сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 

590000,00 577975,26 -12024,74 97,96



або перевищує 75 відсотків` 
20000000 Неподаткові надходження  58000,00 3136,59 -54863,41 5,41

21000000
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності  10000,00 170,00 -9830,00 1,70

21080000 Інші надходження  10000,00 170,00 -9830,00 1,70

21081100
Адміністративні штрафи та інші 
санкції 0,00 170,00 170,00 0,00

21081500

Адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 10000,00 0,00 -10000,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 3500,00 1659,20 -1840,80 47,41

22010000
Плата за надання адміністративних
послуг 500,00 527,40 27,40 105,48

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 500,00 527,40 27,40 105,48

22090000 Державне мито  3000,00 1131,80 -1868,20 37,73

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на 
спадщину і дарування  3000,00 1131,80 -1868,20 37,73

24000000 Інші неподаткові надходження  44500,00 1307,39 -43192,61 2,94
24060000 Інші надходження  44500,00 1307,39 -43192,61 2,94
24060300 Інші надходження  4500,00 1307,39 -3192,61 29,05

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не 
надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх 
самовільного зайняття, 
використання не за цільовим 
призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючо 40000,00 0,00 -40000,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  321632,00 321368,03 -263,97 99,92
41000000 Від органів державного управління 321632,00 321368,03 -263,97 99,92

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів 
іншим місцевим бюджетам 321632,00 321368,03 -263,97 99,92

41053900
Інші субвенції з місцевого 
бюджету 321632,00 321368,03 -263,97 99,92

Всього без урахування трансфертів 2072000,00 2033463,61 -38536,39 98,14
Всього 2393632,00 2354831,64 -38800,36 98,38

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№29 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по доходах спеціального фонду за 2020 рік

Код
бюджетної

класифікації
Найменування показника

Затвердже
но на рік з
урахуванн

ям змін

Виконано
за звітний

період
+/-

%
викон.

10000000 Податкові надходження  0,00 4013,73 4013,73 0,00
19000000 Інші податки та збори 0,00 4013,73 4013,73 0,00
19010000 Екологічний податок 0,00 4013,73 4013,73 0,00

19010100

Екологічний податок, який 
справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в
атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 0,00 4013,73 4013,73 0,00

20000000 Неподаткові надходження  20000,00 28802,14 8802,14 144,01

25000000
Власні надходження бюджетних 
установ  20000,00 28802,14 8802,14 144,01

25010000

Надходження від плати за послуги, 
що надаються бюджетними 
установами згідно із 
законодавством 20000,00 28802,14 8802,14 144,01

25010300

Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється 
відповідно до Закону України `Про 
оренду державного та 
комунального майна` 20000,00 28802,14 8802,14 144,01

Всього без урахування трансфертів 20000,00 32815,87 12815,87 164,08

Всього 20000,00 32815,87 12815,87 164,08

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 3 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№29 від 29.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по видатках загального фонду за 2020 рік

Код Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахуванням
змін

Виконано за
звітний
період

% викон.

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад 1492000,00 1327231,92 88,96

2000 Поточні видатки 1492000,00 1327231,92 88,96
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1425000,00 1308321,51 91,81
2110 Оплата праці 1179000,00 1096627,38 93,01
2111 Заробітна плата 1179000,00 1096627,38 93,01
2120 Нарахування на оплату праці 246000,00 211694,13 86,05
2200 Використання товарів і послуг 67000,00 18910,41 28,22
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 34000,00 11636,70 34,23
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 8000,00 6625,30 82,82
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 25000,00 648,41 2,59
2273 Оплата електроенергії 10000,00 648,41 6,48

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг 15000,00 0,00 0,00

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 11724,00 11724,00 100,00

2000 Поточні видатки 11724,00 11724,00 100,00
2700 Соціальне забезпечення 11724,00 11724,00 100,00
2730 Інші виплати населенню 11724,00 11724,00 100,00

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 18276,00 15300,00 83,72

2000 Поточні видатки 18276,00 15300,00 83,72
2200 Використання товарів і послуг 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 18276,00 15300,00 83,72
2730 Інші виплати населенню 18276,00 15300,00 83,72
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 132452,00 130994,82 98,90
2000 Поточні видатки 132452,00 130994,82 98,90

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 128852,00 128852,00 100,00
2110 Оплата праці 100802,00 100802,00 100,00
2111 Заробітна плата 100802,00 100802,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 28050,00 28050,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 3600,00 2142,82 59,52
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3600,00 2142,82 59,52

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 221680,00 201294,64 90,80



2000 Поточні видатки 221680,00 201294,64 90,80

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 179620,00 179620,00 100,00
2110 Оплата праці 133420,00 133420,00 100,00
2111 Заробітна плата 133420,00 133420,00 100,00
2120 Нарахування на оплату праці 46200,00 46200,00 100,00
2200 Використання товарів і послуг 42060,00 21674,64 51,53
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 12744,00 8932,90 70,09
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5000,00 3021,26 60,43
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 24316,00 9720,48 39,98
2273 Оплата електроенергії 12000,00 454,03 3,78

2275
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 
послуг 12316,00 9266,45 75,24

6030 Організація благоустрою населених пунктів 186000,00 163227,82 87,76
2000 Поточні видатки 186000,00 163227,82 87,76

2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 61000,00 60953,87 99,92
2110 Оплата праці 50000,00 49962,19 99,92
2111 Заробітна плата 50000,00 49962,19 99,92
2120 Нарахування на оплату праці 11000,00 10991,68 99,92
2200 Використання товарів і послуг 125000,00 102273,95 81,82
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 20000,00 11032,80 55,16
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 35000,00 21515,58 61,47
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 70000,00 69725,57 99,61
2273 Оплата електроенергії 70000,00 69725,57 99,61
7130 Здійснення заходів із землеустрою 50000,00 0,00 0,00
2000 Поточні видатки 50000,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 50000,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 50000,00 0,00 0,00

7461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 400000,00 399996,36 100,00

2000 Поточні видатки 400000,00 399996,36 100,00
2200 Використання товарів і послуг 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 0,00 0,00
2600 Поточні трансферти 400000,00 399996,36 100,00

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 400000,00 399996,36 100,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 263123,00 239277,62 90,94
2000 Поточні видатки 263123,00 239277,62 90,94
2600 Поточні трансферти 263123,00 239277,62 90,94

2620
Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів 263123,00 239277,62 90,94

Всього по бюджету 2775255,00 2489047,18 89,69

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 4 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№29 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по видатках загального фонду за 2020 рік

Код Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахування
м змін

Виконано
за звітний

період
% викон.

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад 17000,00 27750,84 163,24

2000 Поточні видатки 17000,00 27750,84 163,24
2200 Використання товарів і послуг 17000,00 27750,84 163,24

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 17000,00 25925,72 152,50
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 1825,12 0,00

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 3000,00 6521,00 217,37

2000 Поточні видатки 3000,00 6521,00 217,37
2200 Використання товарів і послуг 3000,00 6521,00 217,37
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3000,00 6521,00 217,37
7130 Здійснення заходів із землеустрою 80000,00 0,00 0,00
2000 Поточні видатки 80000,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 80000,00 0,00 0,00

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи по 
реалізації державних (регіональних) програм 80000,00 0,00 0,00

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по
реалізації державних (регіональних) програм 80000,00 0,00 0,00

Всього по бюджету 100000,00 34271,84 34,27

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№30

26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Довжицької 
сільської ради за 2020 рік

Керуючись ст.  80 Бюджетного кодексу України, п.п.  1 п.  «а» ст.  28,
ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
враховуючи  виробничу  необхідність,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання  бюджету Довжицької сільської ради
за 2020 рік:

по доходах в сумі 1 360,7 тис. гривень, в тому числі загального фонду в
сумі  1 342,6  тис.  гривень  та  спеціального  фонду в  сумі  18,1  тис.  гривень
(додаток № 1, 2),

по видатках в сумі 1 303,6 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 1 300,3 тис. гривень (додаток №3) та спеціального фонду в сумі 3,3
тис. гривень (додаток №4).

2.  Рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Довжицької  сільської  ради  за  2020  рік»  в  послідуючому  подати  на
затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради «Про
затвердження звіту про   виконання бюджету Довжицької сільської ради  

за 2020 рік»

Бюджет  по  доходах  сільської  ради  за  2020  рік  з  врахуванням
трансфертів  у цілому  виконано  на  89,04%.  При  уточненому  плані  в  сумі
1 507,893 грн. фактично надійшло до бюджету 1 342,647 грн.

По  загальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
урахування трансфертів) виконано на 87,48 %. При уточненому плані в сумі
1 306,937 грн., фактично надійшло до бюджету сільської ради 1 143,337 грн.,
тобто недоотримано до бюджету 163,600 грн.

Крім цього, від органів державного управління до бюджету отримано
субвенцій  в  загальній  сумі  199,3  тис.  грн.  при  уточненому  плані  201,0
тис.грн., недоотримань в сумі 1,6 тис.грн.  

По  спеціальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
урахування  трансфертів)  виконано  на  89,04%:  при  уточненому  плані
1 507,893 грн. надійшло до бюджету 1 342,647 грн. Недовиконання складає 
165,246 грн. 

Бюджет по видатках загального фонду в цілому виконано на 79,93 %.
За 2020 рік планувалось витратити 1 626,9 тис. грн., а фактично використано
– 1 300,3 тис. грн., недовиконано на суму 326,6 тис.грн.

По  спеціальному  фонду  видаткову  частину  бюджету  виконано  на
55,65%. Планувалось витратити в сумі 6,0 тис. грн., а використано –3,3 тис.
грн., недоосвоєно за рік 2,7 тис. грн.

Станом  на  01.01.2021  року  залишок  коштів  на  рахунку  загального
фонду  бюджету  Довжицької  сільської  ради,  що  утворився  на  початок
бюджетного  періоду  становить  163 208,87  грн.,  спеціального  фонду
становить 40 317,61 грн.

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО



Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№30 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по доходах загального фонду за 2020 рік

Код
бюджетної

класифікації
Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахуванням
змін

Виконано
за звітний

період
+/-

%
викон.

10000000 Податкові надходження  1283504,00 1141476,90 -142027,10 88,93

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 326,00 224,19 -101,81 68,77

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 326,00 0,00 -326,00 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування) 326,00 0,00 -326,00 0,00

13030000
Рентна плата за користування 
надрами 0,00 224,19 224,19 0,00

13030100

Рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного 
значення 0,00 224,19 224,19 0,00

14000000
Внутрішні податки на товари та 
послуги  17692,00 9098,00 -8594,00 51,42

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 17692,00 9098,00 -8594,00 51,42

18000000 Місцеві податки 1265486,00 1132154,71 -133331,29 89,46
18010000 Податок на майно 275600,00 296985,17 21385,17 107,76

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової 
нерухомості 339,00 385,20 46,20 113,63

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 241,00 262,84 21,84 109,06

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 289,00 324,24 35,24 112,19

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 11245,00 15453,00 4208,00 137,42

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 8173,00 12720,68 4547,68 155,64
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 212122,00 216471,20 4349,20 102,05
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 39999,00 48438,01 8439,01 121,10



18010900 Орендна плата з фізичних осіб 3192,00 2930,00 -262,00 91,79
18050000 Єдиний податок  989886,00 835169,54 -154716,46 84,37
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 29135,00 41611,89 12476,89 142,82

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків` 960751,00 793557,65 -167193,35 82,60

20000000 Неподаткові надходження  23433,00 1860,03 -21572,97 7,94

21000000
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності  510,00 85,00 -425,00 16,67

21080000 Інші надходження  510,00 85,00 -425,00 16,67

21081100
Адміністративні штрафи та інші 
санкції 510,00 85,00 -425,00 16,67

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 2177,00 1775,03 -401,97 81,54

22010000
Плата за надання адміністративних 
послуг 478,00 149,60 -328,40 31,30

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 478,00 149,60 -328,40 31,30

22090000 Державне мито  1699,00 1625,43 -73,57 95,67

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину 
і дарування  1699,00 1625,43 -73,57 95,67

24000000 Інші неподаткові надходження  20746,00 0,00 -20746,00 0,00
24060000 Інші надходження  20746,00 0,00 -20746,00 0,00

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на 
земельних ділянках державної та 
комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у 
власність, внаслідок їх самовільного 
зайняття, використання не за 
цільовим призначенням, зняття 
ґрунтового покриву (родючо 20746,00 0,00 -20746,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  200956,00 199309,79 -1646,21 99,18
41000000 Від органів державного управління  200956,00 199309,79 -1646,21 99,18

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам 200956,00 199309,79 -1646,21 99,18

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200956,00 199309,79 -1646,21 99,18
Всього без урахування трансфертів 1306937,00 1143336,93 -163600,07 87,48
Всього 1507893,00 1342646,72 -165246,28 89,04

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№30 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по доходах спеціального фонду за 2020 рік

Код
бюджетної

класифікації
Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахуванням
змін

Виконано
за

звітний
період

+/-
%

викон.

10000000 Податкові надходження  0,00 12807,96 12807,96 0,00
19000000 Інші податки та збори 0,00 12807,96 12807,96 0,00
19010000 Екологічний податок 0,00 12807,96 12807,96 0,00

19010100

Екологічний податок, який 
справляється за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю) 0,00 2930,90 2930,90 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у
спеціально відведених для цього місцях
чи на об`єктах, крім розміщення 
окремих видів відходів як вторинної 
сировини 0,00 9877,06 9877,06 0,00

20000000 Неподаткові надходження  6000,00 5284,90 -715,10 88,08
24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 799,00 799,00 0,00
24060000 Інші надходження  0,00 799,00 799,00 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 0,00 799,00 799,00 0,00

25000000
Власні надходження бюджетних 
установ  6000,00 4485,90 -1514,10 74,77

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 6000,00 4485,90 -1514,10 74,77

25010200
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності 6000,00 4485,90 -1514,10 74,77

Всього без урахування трансфертів 6000,00 18092,86 12092,86 301,55
Всього 6000,00 18092,86 12092,86 301,55

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 3 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№30 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по видатках загального фонду за 2020 рік

Код Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахуванням
змін

Виконано
за звітний

період
% викон.

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської 
рад 1042112,00 935229,88 89,74

2000 Поточні видатки 1042112,00 935229,88 89,74
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 937380,00 887174,75 94,64
2110 Оплата праці 737202,00 711599,62 96,53
2111 Заробітна плата 737202,00 711599,62 96,53
2120 Нарахування на оплату праці 200178,00 175575,13 87,71
2200 Використання товарів і послуг 104732,00 48055,13 45,88
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 76132,00 42945,00 56,41
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12500,00 0,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16100,00 5110,13 31,74
2273 Оплата електроенергії 6100,00 5110,13 83,77
2274 Оплата природного газу 10000,00 0,00 0,00

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги 24324,00 24324,00 100,00

2000 Поточні видатки 24324,00 24324,00 100,00
2700 Соціальне забезпечення 24324,00 24324,00 100,00
2730 Інші виплати населенню 24324,00 24324,00 100,00
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 54976,00 44286,54 80,56
2000 Поточні видатки 54976,00 44286,54 80,56
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 53476,00 44286,54 82,82
2110 Оплата праці 43080,00 34691,24 80,53
2111 Заробітна плата 43080,00 34691,24 80,53
2120 Нарахування на оплату праці 10396,00 9595,30 92,30
2200 Використання товарів і послуг 1500,00 0,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1500,00 0,00 0,00
2273 Оплата електроенергії 1500,00 0,00 0,00

4060

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів 261080,00 247006,72 94,61

2000 Поточні видатки 261080,00 247006,72 94,61
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 255080,00 244143,21 95,71
2110 Оплата праці 198325,00 191340,04 96,48
2111 Заробітна плата 198325,00 191340,04 96,48
2120 Нарахування на оплату праці 56755,00 52803,17 93,04
2200 Використання товарів і послуг 6000,00 2863,51 47,73
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6000,00 2863,51 47,73
2273 Оплата електроенергії 6000,00 2863,51 47,73



6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 3000,00 0,00 0,00

2000 Поточні видатки 3000,00 0,00 0,00
2200 Використання товарів і послуг 3000,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3000,00 0,00 0,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 215086,00 32052,51 14,90
2000 Поточні видатки 215086,00 32052,51 14,90
2200 Використання товарів і послуг 215086,00 32052,51 14,90
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10658,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 138428,00 0,00 0,00
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 66000,00 32052,51 48,56
2273 Оплата електроенергії 66000,00 32052,51 48,56
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 26315,00 17400,00 66,12
2000 Поточні видатки 26315,00 17400,00 66,12
2600 Поточні трансферти 26315,00 17400,00 66,12

2620
Поточні трансферти органам державного 
управління інших рівнів 26315,00 17400,00 66,12

Всього по бюджету 1626893,00 1300299,65 79,93

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 4 до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№30 від 26.04.2021 року

Аналіз
виконання плану по видатках загального фонду за 2020 рік

Код Найменування показника

Затверджено
на рік з

урахування
м змін

Виконано
за звітний

період
% викон.

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 6000,00 3338,72 55,65

2000 Поточні видатки 6000,00 3338,72 55,65
2200 Використання товарів і послуг 6000,00 3338,72 55,65
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 6000,00 3338,72 55,65
2273 Оплата електроенергії 6000,00 3338,72 55,65
Всього по бюджету 6000,00 3338,72 55,65

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№31

26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади
за І квартал 2021 року

Керуючись ст.  80 Бюджетного кодексу України, п.п.  1 п.  «а» ст.  28,
ст.  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
враховуючи  виробничу  необхідність,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади за І квартал 2021 року:

по доходах в сумі 8 070,87 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 7 663,61 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 407,26 тис. гривень
(додаток № 1, 3),

по видатках в сумі 7 564,4 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі  7 447,1  тис. гривень (додаток №2); спеціального фонду в сумі 117,3
тис. гривень (додаток №3).

2.  Рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  за  І  квартал  2021  року»  в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради «Про
виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за

І квартал 2021 року»

Уточненим розписом  бюджету Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021 рік станом на 01.04.2020  затверджено:

-  доходів у  сумі  37 751,3  тис.  гривень,  з  них  загальний  фонд  –
37 318,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 432,7 тис. гривень;  

-  видатків –  у  сумі  40 060,11 тис.  гривень,  з  них загальний фонд –
39 545,4 тис. гривень, спеціальний фонд – 514,7 тис. гривень. 

І. Доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 
за 1 квартал 2021 року:

Фактично надійшло 8 070,9 тис. гривень, з них до загального фонду –
7 663,6  тис.  гривень  (20,5%  до  уточненого  річного  плану),  спеціального
фонду – 407,3 тис. гривень (94,1 % до уточненого річного плану).

До  загального  фонду  бюджету  Чупахівської  селищної
територпальної громади надійшло:

- доходи без урахування трансфертів – 3 584,6 тис. гривень (18,7
%  до  уточненого  річного  плану  та  104,1%  до  уточненого  плану  на
відповідний  період);

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
2585,6 тис. гривень (21,1 % до уточненого річного плану та 100,0% до
уточненого плану на січень-березень 2021 року);

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам  з  особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної
субвенції  з  державного  бюджетам  –22,04  тис.  гривень  (14,7  %  до
уточненого  річного  плану  та  100,0%  до  уточненого  плану  на
відповідний період);

-  інші  субвенції  з  місцевого  бюджету  –  0,0  тис.  гривень
(повернуто до обласного бюджету Сумської області);

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення  підтримки
окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров'я  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  53,9  тис.  гривень
(субвенцію надано після формування бюджету на рік, буде прийнято
на найближчій сесії).

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження (без
урахування трансфертів) за 1 квартал 2021 року зросли на 6,1%, або на
208,7 тис. гривень.



До  спеціального  фонду  Чупахівської  селищної  територіальної
громади надійшло:

за січень-березень 2021 року коштів у сумі 407,3 тис. гривень, або
94,1 % від уточненого плану на 2021 рік, що на 104,7 тис. гривень, або
на  34,6%  більше  ніж  за  відповідний  період  минулого  року,  в  тому
числі:

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 1,9%) –
7,9 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2020 року цього податку
склали  18,5  тис.  гривень.  Тобто  надходження  зменшились  на  10,6  тис.
гривень, або 57,2%;

власні  надходження  бюджетних  установ  (питома  вага  25,1%)  –
102,1  тис.  гривень (23,6  %  від  уточненого  плану  на  рік  та  на  180,0  тис.
гривень менше проти надходжень за січень-березень 2020 року);

кошти від продажу землі і нематеріальних активів (питома вага 73%) –
297,3 тис. гривень (не заплановано).

ІІ. Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 
1 квартал 2021 року:

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за І 
квартал 2021 року склали 7 564,4 тис. гривень, з них загальний фонд – 7 447,1
тис. гривень, або 76,7 % уточненого плану на І квартал 2021 року, що на 
1 563,6 тис. гривень, або на 21% більше, ніж за відповідний період 2020 року. 

Спеціальний фонд – 117,3 тис. гривень, або 22,8% від уточненого плану
на 2021 рік, що на 156,4 тис. гривень, або на 57,1% менше, ніж за відповідний
період 2020року.

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади по галузях виконані наступним чином:

1. державне управління – 1 296,7 тис. гривень (17,4%);
2. освіта – 4 505,3 тис. гривень (60,5% );
3. охорони здоров`я– 444,3 тис. гривень (5,9% );
4. соціальний захист населення – 363,8 тис. гривень (4,8% );
5. культура – 512,1 тис. гривень (6,9% ); 
6. ЖКГ – 164,3 тис. гривень (2,2%); 
7. забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, 

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 
(фінансова підтримка КП «Добробут») – 60,8 тис. гривень (0,8%);

8. інші субвенції з місцевого бюджету – 99,9 тис. гривень (1,3%), в тому
числі Сумському обласному бюджету- 9,1 тис.гривень та Грунському 
сільському бюджету в сумі 90,8 тис. гривень;

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади  за  І  квартал  2021  року  направлено  видатків  (без  врахування
міжбюджетних трансфертів)  на  загальну  суму 7 347,2  тис.гривень,  у  тому
числі на:

1. Заробітну  плату  з  нарахуваннями  працівників  бюджетних
установ у сумі 6 111,1 гривень, що становить 83,2 % до обсягу видатків зага-



льного фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021
року ;

2. Оплату енергоносіїв  у  сумі  556,0  тис.  гривень,  що становить
7,7% до обсягу видатків  загального фонду (без  врахування міжбюджетних
трансфертів ) за І квартал 2021року;

3. Придбання  предметів,  матеріалів,  обладнання  та  інвентарю в
сумі 200,6 тис.  гривень,  що становить 2,7% до обсягу видатків загального
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року;

4. Медикаменти та перев`язувальні матеріали в сумі 16,6 тис. гри-
вень, що становить 0,2% до обсягу видатків загального фонду (без врахуван-
ня міжбюджетних трансфертів ) за І квартал 2021 року;

5. Придбання продуктів харчування в сумі 73,3 тис. гривень, що
становить 1,0% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбю-
джетних трансфертів ) за І квартал 2021 року;

6. Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 227,0 тис. гривень, що
становить 3,1% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбю-
джетних трансфертів ) за І квартал 2021 року;

7. Видатки на відрядження в сумі 0,001 тис. гривень, що становить
1,9 % до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів ) за І квартал 2021 року;

8. Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,
організаціям) у сумі 60,8 тис. гривень, що становить 0,8% до обсягу видатків
загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)  за І квартал
2021 року;

9. Інші поточні видатки у сумі 101,8 тис. гривень, що становить
1,4% до обсягу видатків  загального фонду (без  врахування міжбюджетних
трансфертів) за І квартал 2021 року.

Видатки спеціального фонду за І квартал 2021 року виконані на    
117,3 тис. гривень, або 22,8% від уточненого плану на 2021 рік, що на     156,4
тис. гривень, або на 57,1% менше, ніж за відповідний період 2020 року

- державне управління – 13,9 тис. гривень, при уточненому плані на 
2021 рік з урахуванням затвердженого залишку коштів, який надійшов станом
на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських рад;

- освіта – 79,3 тис. гривень, або 18,6% від уточненого плану на 2021 рік;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1,6 тис. гривень, або 

9,8 % від уточненого плану на 2021 рік;
- культура – 3,2 тис. гривень, або 64% до уточненого плану на 2021 рік і

видатки в натуральній формі (дрова) в сумі 17,3 тис. гривень;
- благоустрій – 2,0 тис. гривень, затверджений залишок коштів, який 

надійшов станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської 
сільських рад.

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№32



26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про Бюджетний регламент
проходження бюджетного процесу 
бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади

З  метою  впорядкування  процедур  на  кожній  стадії  бюджетного  процесу
бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  та  регламентації
взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, відповідно до статті
19  Бюджетного  Кодексу  України,  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації», наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року № 228 «Про
затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  та  затвердження
Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»,
керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади (додається). 

2.  Забезпечити  оприлюднення  цього  рішення  на  офіційному  сайті
Чупахівської селищної ради https  ://  chupah  -  rada  .  gov  .  ua  /  .

3.  Координацію  роботи  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на
Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради.

4.  Рішення  «Про  Бюджетний  регламент  проходження  бюджетного
процесу  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади»  в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

5. 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

№33

https://chupah-rada.gov.ua/


26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження плану заходів
щодо складання прогнозу бюджету
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022-2024 роки

Для  забезпечення  своєчасного  складання  прогнозу бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки, виконання
п.2.4  Бюджетного  регламенту  проходження  бюджетного  процесу  бюджету
селищної  територіальної  громади,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  план  заходів щодо  складання  прогнозу  бюджету
селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (додаються).

2. Фінансовому відділу та головним розпорядникам бюджетних коштів
Чупахівської  селищної  ради забезпечити  своєчасне  та  якісне  виконання
заходів.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 
до рішення виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№33 від 26.04.2021 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету селищної територіальної громади 

на 2022-2024 роки

№ Зміст заходів Термін Відповідальні за виконання



з/п виконання
1. Здійснення аналізу виконання бюджету селищної

територіальної  громади  у  попередніх  та
поточному  бюджетних  періодах,  виявлення
тенденцій  у  виконанні  дохідної  та  видаткової
частин бюджету

Травень-
червень

Фінансовий відділ

2. Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів організаційно-методологічних засад 
складання прогнозу бюджету селищної 
територіальної громади, визначених Мінфіном, та 
інструктивного листа щодо основних 
організаційних засад процесу підготовки 
пропозицій до прогнозу бюджету  

До 1 червня Фінансовий відділ

3. Надання фінансовому відділу основних 
прогнозних показників економічного і соціального
розвитку території на середньостроковий період 

До 10
червня

Структурні підрозділи
виконавчого комітету селищної

ради
4. Надання фінансовому відділу інформації щодо 

чисельності населення
До 10
червня

Виконавчий комітет селищної
ради

5. Підготовка та подання фінансовому відділу разом 
з поясненнями (зокрема в частині фіскальних 
ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів 
доходів бюджету на середньостроковий період 
відповідно до типової форми прогнозу бюджету 
селищної територіальної громади

До 15
червня

ГУ ДПС у Сумській області

6. Прогнозування обсягів доходів бюджету селищної
територіальної громади, визначення обсягів 
фінансування бюджету селищної територіальної 
громади, повернення кредитів до бюджету 
селищної територіальної громади та орієнтовних 
граничних показників видатків бюджету селищної
територіальної громади та надання кредитів з 
бюджету селищної територіальної громади на 
середньостроковий період на підставі прогнозу 
економічного і соціального розвитку України та 
території, аналізу виконання бюджету селищної 
територіальної громади у попередніх та 
поточному бюджетних періодах

До 25
червня

Фінансовий відділ

7. Підготовка та внесення змін до показників 
прогнозу бюджету селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки на підставі інформації,
визначеної відповідно до пункту 6

До 1 липня Фінансовий відділ

8. Розроблення та доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів інструкцій з 
підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та 
орієнтовних граничних показників видатків та 
надання кредитів з бюджету селищної 
територіальної громади на середньостроковий 
період

До 5 липня Фінансовий відділ

9. Надання фінансовому відділу пропозицій до 
прогнозу бюджету селищної територіальної 
громади

До 15 липня Головні розпорядники
бюджетних коштів

10. Здійснення аналізу поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до
прогнозу бюджету селищної територіальної 
громади на відповідність доведеним орієнтовним 
граничним показникам видатків місцевого 
бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету
і вимогам доведених інструкцій

До 25 липня Фінансовий відділ

11. Проведення погоджувальних нарад з головними 
розпорядниками бюджетних коштів щодо 
узгодження показників прогнозу бюджету 
селищної територіальної громади

До 5 серпня Фінансовий відділ, головні
розпорядники бюджетних коштів

12. Доопрацювання прогнозу бюджету селищної 
територіальної громади за результатами 
проведених погоджувальних нарад та інформації, 

До 12
серпня

Фінансовий відділ



отриманої від структурних підрозділів селищної 
ради, виконавчого комітету селищної ради 

13. Подання прогнозу бюджету селищної 
територіальної громади до селищної ради, 
виконавчого комітету селищної ради 

До 15
серпня

(граничний
термін)

Фінансовий відділ

14. Розгляд та схвалення прогнозу бюджету селищної
територіальної громади

До 1 вересня
(граничний

термін)

Селищна рада

15. Подання  прогнозу  бюджету  селищної
територіальної  громади  разом  із  фінансово-
економічним  обґрунтуванням  до  селищної  ради
для розгляду у порядку, визначеному радою

У
п’ятиденний
строк після

його
схвалення
(не пізніше
6 вересня)

Селищна рада

16. Супровід  розгляду  питання  щодо  прогнозу
бюджету  селищної  територіальної  громади
постійною  комісією  з  планування  та  фінансів,
бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій на пленарному засіданні селищної ради
у порядку, визначеному радою

Відповідно
до

Регламенту
ради

Селищна рада та головні
розпорядники бюджетних коштів

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я



№ 34

26.04.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження  Плану роботи з військового обліку
військовозобов’язаних і призовників Чупахівської 
територіальної громади на 2021 рік

          Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні, з метою сприяння організації призову громадян на військову службу
за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну
(невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в
Збройних Силах України, організації навчальних та спеціальних військових
зборів,  забезпечення  доведення  до  підприємств,  установ  та  організацій
незалежно  від  форм  власності,  а  також  населення  наказу  військового
комісара  про  оголошення  мобілізації,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради  ВИРІШИВ:

1.Затвердити План роботи з військового обліку військовозобов’язаних і 
призовників Чупахівської територіальної громади на 2021 рік (Додається).

2.Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



                                                        РІШЕННЯ
№  35

26.04. 2021                                                                     смт Чупахівка

Про заходи щодо збереження
від пошкоджень кабельних
ліній електрозв’язку на 
території Чупахівської 
селищної ради 

Відповідно до «Правил охорони ліній електрозв’язку», введених в дію
Постановою Кабінету Міністрів України від29.01.1996 № 135, з змінами та
доповненнями,  внесеними  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
28.10.2004  №  1465  ,  керуючись  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  з  метою  забезпечення  збереження  підземних
кабельних  ліній  електрозв’язку,  що  проходить  по  території  Чупахівської
селищної  ради  за  межами  с.  Довжик,   виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради  В И Р І Ш И В: 

1. Заборонити  на  території  селищної  ради  в  місцях  проходження
підземних  кабельних  ліній  електрозв’язку  проведення  будь-яких
земляних робіт на глибині більше ніж 30 см., в тому числі заміну опор,
підключення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших
підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів
та  інших  робіт,  пов’язаних  з  розкриттям  грунту,  без  попереднього
погодження  та  письмового  дозволу  землевпорядника  та  виклику  на
місце робіт працівників:  ТОВ «Атраком» за адресою:40030 м. Суми,
вул  Шишкарівська,11,тел./факс.  0542771-649,  тел.  моб.:0674054244,
0674054244, 0674622582,0674054597.
Виклик  працівника  зв’язку  повинен  бути  здійснений  за  3  доби  до
початку виконання робіт.

2. Винні у порушенні Правил охорони ліній зв’язку згідно статті 188 та
статті  360  Кримінального  кодексу  України  притягуються  до
кримінальної та матеріальної відповідальності.

3. Ознайомити  з  цим  рішенням  всіх  мешканців,  що  проживають  на
території селищної ради.

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
.

 Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  РІШЕННЯ

№ 36

26.04. 2021                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження акту
обстеження зелених насаджень

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

 
1. Затвердити  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають

видаленню від 19.04.2021 р. (Додаток).
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

.

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 37

26.04.2021                                                                                          смт Чупахівка

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

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

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у травні 
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 травні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради
№
з/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Комплекс заходів до Дня 
пам’яті та примирення          
• Тематичний вечір «В 
серцях і піснях - пам’ять 
про війну»                              
• Літературно-музична 
композиція «Пам’ять вічно 
жива»                                      
• Святковий вогник 
«Перемога в серцях 
поколінь»                               
• Бесіда  «Не повторись 
ніколи знову»                        
• Виставка-інсталяція 
«Живе в народі пам’ять 
вічна»                                     
• Зустріч-спогад 
«Пам’ятаємо Вас ветерани»

травень
(08.05 )  

Чупахівський БК       

Олешнянський БК

Лантратівський БК 
Лантратівська 
бібліотека-філія 
Оленинський СК

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    

Новопостроєнський 
СК                       

Калач В.М. 
Колєснік В.С.    
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          

Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.

Іванова О.І.

Пасльон Т.М.

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Пасльон Т.М.            

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Комплекс заходів з нагоди 
відзначення 76-ї річниці 
Перемоги  над нацизмом у 
Другій світовій війні             
• Мітинг –реквієм 
«Дорогами болю, дорогами 
слави!»                                   
• Мітинг «У війні палала 
рідна Україна»                       
• Мітинг-реквієм «Вічна 
пам’ять героям»                    
• Мітинг – реквієм «Була 
війна, була і перемога»         
• Урочистий захід «Летіла  
Перемога над світами, 
немов  травневий довгожда-
ний грім»                                
• Тематична виставка «Роки
війни – століття пам’яті»  

                                                
• Виставка-вшанування 
«Тільки пам’ять не сивіє, 
вічно житиме в віках»           
• Тематична виставка 

травень
(09.05 )

Чупахівський БК       

Довжицький БК

Лантратівський БК

Грінченківський СК 

Новопостроєнський 
СК                               

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    
                     

Довжицька 
бібліотека-філія  

Олешнянська 

Калач В.М. 

Колєснік В.С.   
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          

Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    
Іванова О.І.             

Манчук В.О.

Пасльон Т.М.

                                
Горобець І.В.

Сугак Г.О.

Губіна О.М. 



15.

16.

«Перемога – свято миру і 
весни»                                     
• Виставка-спогад «Сльози і
радість Перемоги»                
• Поличка-спогад «Вічно 
жива пам’ять»

бібліотека-філія

Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія

Білецька Н.М.

Хрякова М.М.

Пасльон Т.М.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Комплекс заходів до Дня 
Матері                                    
• Караоке «Пісня моєї 
мами»                                     
• Тематичний захід «За все, 
що маю дякую тобі, мамо»  
• Тематичний захід «Ми  
матір називаємо святою»     
• Конкурс малюнків  «Для 
мами зірочку дістану»          
• Тематичний вечір 
«Матусині обійми»               
• Тематичний захід«За все 
що маю, дякую тобі»            
• Книжковий подіум 
«Берегині українського 
духу»                                      
• Літературно-музичне 
свято «Я до землі вклонюсь 
вам мамо»                              
• Година добра «Мамина 
молитва»                                
• Панорама віршів «Як 
сонце ранкове – матусине 
слово»

травень
(10.05 )

Чупахівський БК       

Олешнянський БК

Лантратівський БК

Оленинський СК

Грінченківський СК 

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

 Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія         

Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І. 
Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.  
Іванова О.І.

Кузьменко А.Г.

                                 
Манчук В.О.

                            
Пасльон Т.М.

Горобець І.В.

Губіна О.М. 
Білецька Н.М.

Хрякова М.М.

                                
Пасльон Т.М.

27.

28.

29.

30.

Комплекс заходів до 
Міжнародного дня сім’ї       
• Свято «Сім’я маленька 
держава»                                
• Фольклорне свято «Сім’я. 
Родинні звичаї та обряди»   
• Конкурс малюнків 
«Родина очима дітей»           
• Ескізи дивовижного життя
«Тому роду немає переводу,
у якому всі мають згоду»

травень
(15.05 )

Чупахівський БК       

Довжицький БК

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

                                 
Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    
Горобець І.В.

Сугак Г.О.

31.

Комплекс заходів до Дня 
Європи                                    
• Калейдоскоп новин 
«Країнами Європи»              

травень
(16.05 )

Чупахівський БК Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          



32.

33.

34.

• Година цікавих 
повідомлень «Україна – 
серце Європи»                       
• Інтернет мандрівка 
«Цікаві факти про країни 
ЄС»                                         
• Виставка-роздум «Йдемо 
Європейським шляхом»

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

Горобець І.В.

                                 
Сугак Г.О.

Губіна О.М.             
Білецька Н.М.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Комплекс заходів  до дня 
вишиванки                             
• Парад вишиванок 
«Громадою йде вишиванка»
• Свято «Одягни 
вишиванку. Зроби цей світ 
яскравим!»                             
• Тематичний захід   «Парад
вишиванок»                           
• Бесіда «Орнамент 
вишитий бабусею»                
• Акція «Вишиванки – 
символ України»                   
• Парад вишиванок 
«Хрестиком узори, гладдю 
кольори, то найкраще в 
світі, що не говори»

травень
(20.05 )

Чупахівський БК 

Олешнянський БК

Лантратівський БК

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

Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          

Берест Л.М.  
Парнєкова Н.П.

Іванова О.І.

                          
Кузьменко А.Г.      
Горобець І.В.

                                   
Губіна О.М. 
Білецька Н.М.

                                                                                                                                                           
Начальник відділу культури                                                                                                       
та туризму                                                                                 Віра КАЛАЧ                               
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