
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 08

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   

                                                      від  23.07.2020

                   Рішення  № 42-44 



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  23.07.2020 року.

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про  затвердження  протоколу  засідання   комісії  з  питань
використання   субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на   проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла та  приміщень для розвитку сімейних та
інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

42

2 Про  внесення на розгляд сесії Чупахівської селищної ради 
підсумків  виконання  бюджету Чупахівської селищної  
ради за перше півріччя 2020 року

43

3 Про проведення культурно-масових
заходів у серпні 2020 року на території 
Чупахівської селищної ради

44

 

                               



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 08                                                                                                   від 23.07.2020

Селищний голова                            Олександр КУЖЕЛЬ
Секретар селищної ради                 Микола МАСЛЮК

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

1.  Биковець Ольга Миколаївна                   виконавчий  директор ПСП АФ
                                                                       « Піонер»
2. Воробйова Людмила Вікторівна            заступник селищного голови з 
питань 
                                                                       діяльності виконавчих органів  
3. Залавський Костянтин Миколайович    в.о. старости Лантратівського   
                                                                       старостату
4. Макарова Світлана Миколаївна             директор Чупахівської ЗОШ І-ІІ  
                                                                       ступенів
5. Манчук Андрій Миколайович                бригадир ПСП АФ « Десна»
6. Щербак Олена Олександрівна                приватний підприємець

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :
 
1/42. С Л У Х А Л И: Про затвердження протоколу засідання  комісії з питань
використання   субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання житла та приміщень для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа

ДОПОВІДАЄ:  Бистрицька  Г.Д..  –  завідувач  відділу  соціальної  роботи  КУ
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 42 приймається. 



2/43. С Л У Х А Л И: Про  внесення на розгляд сесії Чупахівської селищної 
ради підсумків  виконання  бюджету Чупахівської селищної  ради за перше
півріччя 2020 року

ДОПОВІДАЄ:  Діброва  Л.О.-  в.о.  начальника  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 43 приймається.

3/44. С Л У Х А Л И: Про проведення культурно-масових
заходів у серпні 2020 року на території Чупахівської селищної ради

ДОПОВІДАЄ: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 44 приймається.

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                       



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 42

23.07.2020                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження протоколу засідання  комісії з питань використання
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на   проектні,
будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  б  статті  34,статей  52,53  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від   01  червня  2020р.  №  515  «Про  внесення  змін  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  15  листопада  2017  р.  № 877»,
заслухавши заступника  голови комісії  з  питань  використання   субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на  проектні, будівельно-ремонтні
роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших
форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Бистрицьку Г.Д.
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити протокол засідання  комісії  від 22.07.2020 №1 з питань
використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання житла та приміщень для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа (додається).



2.Направити  копію даного  рішення засідання  комісії   до обласної
комісії  з  питань  використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за  собою.

      

           Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ

                                                       ПРОТОКОЛ №1



засідання комісії з питань використання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

смт. Чупахівка 
22 липня  2020 року

Головуючий: Олександр КУЖЕЛЬ
Присутні:
члени  комісії:  Галина  БИСТРИЦЬКА,  Алла  КІСІЛЬ,Світлана  ХИЖНЯК,
Валентина ПОЛУЙКО, Любов ДІБРОВА, Володимир НОВІЧІХІН, Світлана
ЖУРАВЕЛЬ.
                                               
                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження списку дітей – сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  які  перебувають  на  квартирному обліку    по
Чупахівській селищній раді.  

2.  Визначення  потреби  щодо  спрямування  субвенції  за  напрямами,
передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших
форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020р. № 515

1.СЛУХАЛИ   :  

        Олександра КУЖЕЛЯ -  голову комісії, який ознайомив членів комісії із
порядком денним засідання комісії.

ВИСТУПИЛИ:

1. Галина  БИСТРИЦЬКА  –  заступник  голови  комісії,  завідувач  відділу
соціальної  роботи,  яка  проінформувала  членів  комісії  про  те,  що  в
Чупахівській  ОТГ  станом  на  01січня   2020  року  на  квартирному  обліку
перебуває  10  осіб  :   3  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування та 7 осіб з їх числа. Загальний список дітей (додаток) формувався
згідно черговості постановки на квартирний облік  та наявності документів у
визначених  осіб  про  встановлення  статусу  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої батьківського піклування.



        2.Світлана ХИЖНЯК – начальник відділу житлово – комунального
господарства  та  благоустрою,  яка  ознайомила  із  напрямами,  на  які
спрямовується субвенція. Зокрема, запропонувала субвенцію спрямувати на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення
для дітей з метою придбання житла.
          Постановою передбачено, що вартість компенсації на придбання житла
повинна становити 31 м2.  За наказом Міністерства  регіонального розвитку
будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  по  Сумській
області вартість 1 м2 житла становить 12158 тис. грн., тобто за цієї вартості
буде виплачуватись компенсація.        
УХВАЛИЛИ:

         1.Прийняти до уваги інформацію Бистрицької  Г.Д.  та  затвердити
загальний список  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, які стоять на квартирному обліку(додається).  
         2.  Субвенцію  спрямувати  на  виплату  грошової  компенсації  та
встановити    орієнтовну   попередню  потребу  в  коштах,  необхідних  для
призначення  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення  для дітей,  з метою придбання житла для 10 осіб з числа дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування на загальну суму  ((12158
х 31) х 10)) 3 млн.768 тис.980грн. 
         3.Затвердити протокол засідання комісії  на  засіданні  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради.
        5.Направити копію протоколу засідання  комісії  обласній  комісії з
питань використання субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, осіб з їх числа.
        (Результати голосування: «за» - 8; «проти» - 0; «утримались» - 0).

Голова комісії                                                    Олександр КУЖЕЛЬ

          Секретар комісії                                                Алла КІСІЛЬ 

          Члени комісії :                                                   Галина  БИСТРИЦЬКА 

                                                                             Світлана ЖУРАВЕЛЬ

                                                                             Валентина  ПОЛУЙКО
                                                                          
                                                                             Світлана ХИЖНЯК



                                       
                                                                             Любов ДІБРОВА
                                                                              
                                                                             Володимир НОВІЧІХІН

                                      

Додаток 1



Список дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

по Чупахівській ОТГ, які перебувають на квартирному обліку

№
п/п

Прізвище,ім'я,
по - батькові

Дата
народження

Наявність
статусу

Перебування на 
квартирному обліку

1. Богомол Юлія
Станіславівна

   13.12.
1998 р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування(рішення
Охтирського

міськрайонного суду №
2-926 від 06.07.2006р.)

Рішення виконкому
Лантратівської

сільської ради №25 
від 22.04.2015 р.

2. Губарєв Віктор
Володимирович

19.05.
1999 р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування(розпорядже
ння голови Охтирської

РДА № 98 від
23.02.2009)

Рішення виконкому
Лантратівської

сільської ради № 5
від 21.01.2016 р.

3. Гопко Сергій
Миколайович

13.09.
1998р.н

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування
(розпорядження голови
Охтирської РДА № 23

від 18.01.2012)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради №17
від 25.02.2016 р.

4. Калашнік Дар'я
Олександрівна

14.09.
1999 р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування(рішення
Охтирського

міськрайонного суду
від 12.07.2007 р.н. про

визнання безвісти
відсутньою матері
Калашнік Оксани

Анатоліївни)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради №17
від 25.02.2016 р.

5. Головко Юлія
Володимирівна

06.10.
2000 р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування
(розпорядження голови
Охтирської РДА № 232
–ОД від 02.09.2013 р.)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради №22
від 30.03.2017 р.

6. Верютін Олег
Сергійович

31.05.
    2001р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

Рішення виконкому
Грінченківської



піклування
(розпорядження

голови ОхтирськоїРДА
№   298-ОД від
14.08.2017 р.)

сільської ради
№ 37 

від 20.09.2017 р.

7. Міщенко Ігор
Валентинович

29.05.
2001 р.н.

Дитина,позбавлена
батьківського

піклування рішення
Охтирського

міськрайонного суду 
№ 2 – 608 від  
20 .04.2010 р.

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради № 66
від

21.10.2019 р.

8. Хоменко Карина
Олександрівна

25.04.
2003 р.н.

Дитина – сирота
(розпорядження
Охтирської РДА
 № 501– ОД від
04.12.2018 р.)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради
№ 74 від 

15.11.2019 р.

9. Щербина Денис
Іванович

25.04.
2003 р.н.

Дитина – сирота 
( розпорядження
Охтирської РДА 

№ 501– ОД 
від 04.12.2018 р.)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради
№ 74 

від 15.11.2019 р.

10. Горбатенко Єва
Миколаївна

16.10.
2003 р.н.

Дитина – сирота
(розпорядження голови
Охтирської РДА № 162
– ОД від 03.09.2019 р.)

Рішення виконкому
Чупахівської

селищної ради
№ 74

від 15.11.2019 р.

 Селищний голова                                                  Олександр         КУЖЕЛЬ



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 43

23.07.2020                                                                            смт Чупахівка

Про  внесення на розгляд сесії
Чупахівської  селищної  ради
підсумків  виконання  бюджету
Чупахівської селищної  ради за
перше півріччя 2020 року

Керуючись   частиною  першою  статті  76,  частиною  четвертою
статті  80  Бюджетного  Кодексу  України,  пунктом  23  статті  26 ,  статті  52
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши  звіт  в.  о  начальника   фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради Любові Діброви про підсумки виконання бюджету за перше
півріччя  2020  року виконавчий  комітет Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:                         

1.  Інформацію  в.о.  начальника  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної   ради  про  підсумки  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
ради за перше півріччя 2020 року взяти до уваги.

2. Рекомендувати сесії Чупахівської селищної  ради затвердити звіт про
підсумки виконання бюджету Чупахівської селищної  ради за перше півріччя
2020 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади за перше півріччя 2020 року

Бюджет  по  доходах  селищної  ради  за  перше  півріччя  2020  року  з
врахуванням трансфертів у цілому виконано на 99,05 %. При  уточненому
плані в сумі 10 636,4 тис. грн. фактично надійшло до бюджету 10 532,8 тис.
грн.

По  загальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
трансфертів  на  100,5  %.  При   уточненому  плані  в  сумі  4043,5  тис.  грн.
фактично надійшло до бюджету 4063,6  тис.  грн., тобто понад план надійшло
20,1 тис. грн..

 Крім цього,  з  державного бюджету отримано субвенцій в  загальній
сумі 3 867,2  тис. грн., в тому числі: освітньої –3 148,5 тис. грн., медичної –
718,7 тис.грн., дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я –672,6 тис. грн.,  субвенція з місцевого бюджету
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  30,4тис.грн.,
субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  `Нова  українська  школа`  за  рахунок
відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  27,2  тис.грн.,  субвенція  з
місцевого  бюджету  на  здійснення  переданих  видатків  у  сфері  охорони
здоров`я  за  рахунок  коштів  медичної  субвенції  в  сумі  2,1  тис.грн.,  інші
субвенції з місцевого бюджету 20,0 тис.грн. субвенція з місцевого бюджету
на  здійснення  підтримки  окремих  закладів  та  заходів  у  системі  охорони
здоров`я  за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  20,8
тис.грн. 

По  спеціальному  фонду  місцевого  бюджету  план  по  доходах  (без
трансфертів)   виконано на 355,54%:   при уточненому плані  86,3  тис.  грн.
надійшло до бюджету 306,8 тис. грн. Перевиконання складає 220,5 тис. грн. 

           Бюджет по видатках загального фонду  в цілому виконано на 90,6 %.
За  перше півріччя  2020 року планувалось  витратити  12 193,0  тис.  грн.,  а
фактично використано –10 807,0 тис. грн..

          По спеціальному фонду видаткову частину бюджету виконано на 12,6
%. Планувалось витратити –197,2 тис. грн., а використано – 94,6 тис. грн..
недоосвоєно за 1 півріччя 102,6 тис. грн.



                                                              

                                                                            Аналіз

                                       виконання плану по доходах за перше півріччя 2020 року

код  Назва доходів

Уточн.

річн.
план

 Уточ.

пл.
січень-
червен

ь

Факт +/-
%

викон
.

1000000
0 Податкові надходження  9933,00 4036,60 4024,79 -11,81 99,71

1100000
0

Податки на доходи, 
податки на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості  6057,70 2302,00 2623,65 321,65 113,97

1101000
0

Податок та збір на 
доходи фізичних осіб 6057,70 2302,00 2623,65 321,65 113,97

1101010
0

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується 
податковими агентами, із
доходів платника 
податку у вигляді 
заробітної плати 3000,60 1281,00 1599,83 318,83 124,89

1101040
0

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується 
податковими агентами, із
доходів платника 
податку інших ніж 
заробітна плата 3018,10 1010,00 1007,73 -2,27 99,78



1101050
0

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується фізичними 
особами за результатами 
річного декларування 39,00 11,00 16,08 5,08 146,21

1300000
0

Рентна плата та плата за 
використання інших 
природних ресурсів 

36,00 17,20 30,78 13,58 178,94

1301000
0

Рентна плата за 
спеціальне використання
лісових ресурсів 

35,00 17,00 30,58 13,58 179,87

1301010
0

Рентна плата за 
спеціальне використання
лісових ресурсів в 
частині деревини, 
заготовленої в порядку 
рубок головного 
користування 25,00 12,00 19,30 7,30 160,87

1301020
0

Рентна плата за 
спеціальне використання
лісових ресурсів (крім 
рентної плати за 
спеціальне використання
лісових ресурсів в 
частині деревини, 
заготовленої в порядку 
рубок головного 
користування) 10,00 5,00 11,27 6,27 225,48

1303000
0

Рентна плата за 
користування надрами 1,00 0,20 0,20 0,00 100,00

1303010
0

Рентна плата за 
користування надрами 
для видобування 
корисних копалин 
загальнодержавного 

1,00 0,20 0,20 0,00 100,00



значення 

1400000
0

Внутрішні податки на 
товари та послуги  60,00 30,00 30,68 0,68 102,25

1404000
0

Акцизний податок з 
реалізації суб`єктами 
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 60,00 30,00 30,68 0,68 102,25

1800000
0 Місцеві податки 3779,30 1687,40 1339,68 -347,72 79,39

1801000
0 Податок на майно 950,00 414,00 325,41 -88,59 78,60

1801020
0

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
житлової нерухомості 8,00 4,00 0,15 -3,85 3,78

1801030
0

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 20,00 10,00 4,51 -5,49 45,13

1801040
0

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є 
власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 20,10 10,00 4,08 -5,92 40,84

1801050 Земельний податок з 65,00 18,00 50,35 32,35 279,72



0 юридичних осіб 

1801060
0

Орендна плата з 
юридичних осіб 650,00 300,00 246,51 -53,49 82,17

1801070
0

Земельний податок з 
фізичних осіб 100,00 35,00 1,37 -33,63 3,91

1801090
0

Орендна плата з 
фізичних осіб 86,90 37,00 18,43 -18,57 49,80

1805000
0 Єдиний податок  2829,30 1273,40 1014,28 -259,12 79,65

1805030
0

Єдиний податок з 
юридичних осіб 26,00 12,00 7,53 -4,47 62,76

1805040
0

Єдиний податок з 
фізичних осіб 500,30 289,40 288,61 -0,79 99,73

1805050
0

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких
частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 
відсотків` 2303,00 972,00 718,14 -253,86 73,88

2000000
0

Неподаткові 
надходження  15,00 6,90 38,86 31,96 563,26

2100000
0

Доходи від власності та 
підприємницької 
діяльності  2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00

2108000
0 Інші надходження  2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00

2108110
0

Адміністративні штрафи 
та інші санкції 

2,00 0,90 0,00 -0,90 0,00



2200000
0

Адміністративні збори та
платежі, доходи від 
некомерційної 
господарської діяльності 13,00 6,00 1,91 -4,09 31,82

2201000
0

Плата за надання 
адміністративних послуг 5,00 2,20 0,38 -1,82 17,16

2201250
0

Плата за надання інших 
адміністративних послуг 3,00 1,40 0,38 -1,02 26,96

2201260
0

Адміністративний збір за
державну реєстрацію 
речових прав на 
нерухоме майно та їх 
обтяжень 2,00 0,80 0,00 -0,80 0,00

2209000
0 Державне мито  8,00 3,80 1,53 -2,27 40,31

2209010
0

 Державне мито, що 
сплачується за місцем 
розгляду та оформлення 
документів, у тому числі 
за оформлення 
документів на спадщину 
і дарування  8,00 3,80 1,53 -2,27 40,31

2400000
0

Інші неподаткові 
надходження  0,00 0,00 36,96 36,96 0,00

0,00 0,00 36,96
36,96

36,96

0,00

0,00
2406000

0 Інші надходження  0,00 0,00 36,96

2406030
0 Інші надходження  15,00 6,90 38,86

31,96 563,26

4000000
0 Офіційні трансферти  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15



4100000
0

Від органів державного 
управління  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

4102000
0

Дотації з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

4102010
0 Базова дотація 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

4103000
0

Субвенції з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам 6044,70 3867,20 3867,20 0,00 100,00

4103390
0

Освітня субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 5326,00 3148,50 3148,50 0,00 100,00

4103420
0

Медична субвенція з 
державного бюджету 
місцевим бюджетам 718,70 718,70 718,70 0,00 100,00

4104000
0

Дотації з місцевих 
бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 1345,60 672,60 672,60 0,00 100,00

4104020
0

Дотація з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих з державного 
бюджету видатків з 
утримання закладів 
освіти та охорони 
здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової 
дотації з державного 
бюджету 1345,60 672,60 672,60 0,00 100,00

4105000
0

Субвенції з місцевих 
бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 454,05 222,31 100,60 -121,71 45,25

4105120
0

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 

61,13 30,42 30,42 0,00 100,00



державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету

4105140
0

Субвенція з місцевого 
бюджету на забезпечення
якісної, сучасної та 
доступної загальної 
середньої освіти `Нова 
українська школа` за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету 95,14 18,85 27,23 8,39 144,49

4105150
0

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я 
за рахунок коштів 
медичної субвенції, 13,34 13,34 2,10 -11,24 15,74

4105390
0

Інші субвенції з 
місцевого бюджету 242,74 138,85 20,00 -118,85 14,40

4105500
0

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
підтримки окремих 
закладів та заходів у 
системі охорони здоров`я
за рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету 41,70 20,85 20,85 0,00 100,00

4000000
0 Офіційні трансферти  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15

4100000
0

Від органів державного 
управління  11502,35 6590,91 6469,20 -121,71 98,15



4102000
0

Дотації з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

4102010
0 Базова дотація 3658,00 1828,80 1828,80 0,00 100,00

4103000
0

Субвенції з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам 6044,70 3867,20 3867,20 0,00 100,00

Всього без урахування трансферт 9948,00 4043,50 4063,65 20,15 100,50

Всього 21450,35
10634,4

1 10532,85 -101,56 99,05

Спеціальний фонд

1000000
0 Податкові надходження  0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

1900000
0 Інші податки та збори 0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

1901000
0 Екологічний податок 0,00 0,00 14215,73 14215,73 0,00

1901010
0

Екологічний податок, 
який справляється за 
викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними 
джерелами забруднення 
(за винятком викидів в 
атмосферне повітря 
двоокису вуглецю) 0,00 0,00 12976,96 12976,96 0,00

1901020
0

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об`єкти 0,00 0,00 1238,77 1238,77 0,00

2000000 Неподаткові 172562,0 86281,0 285597,0 199316,0 331,01



0 надходження  0 0 4 4

2500000
0

Власні надходження 
бюджетних установ  

172562,0
0

86281,0
0

285597,0
4

199316,0
4 331,01

2501000
0

Надходження від плати 
за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно із 
законодавством 

172562,0
0

86281,0
0 50684,04

-
35596,96 58,74

2501010
0

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 

170562,0
0

85281,0
0 48446,33

-
36834,67 56,81

2501030
0

Плата за оренду майна 
бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно 
до Закону України `Про 
оренду державного та 
комунального майна` 2000,00 1000,00 876,17 -123,83 87,62

2501040
0

Надходження 
бюджетних установ від 
реалізації в 
установленому порядку 
майна (крім нерухомого 
майна) 0,00 0,00 1361,54 1361,54 0,00

2502000
0

Інші джерела власних 
надходжень бюджетних 
установ  0,00 0,00

234913,0
0

234913,0
0 0,00

2502010
0

Благодійні внески, 
гранти та дарунки 0,00 0,00

208491,7
5

208491,7
5 0,00

2502020
0

Надходження, що 
отримують бюджетні 
установи від 
підприємств, організацій,
фізичних осіб та від 

0,00 0,00 26421,25 26421,25 0,00



інших бюджетних 
установ для виконання 
цільових заходів, у тому 
числі заходів з 
відчуження для 
суспільних потреб 
земельних ділянок та 
розміщених на них 
інших об`

3000000
0

Доходи від операцій з 
капіталом  0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

3300000
0

Кошти від продажу землі
і нематеріальних активів 0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

3301000
0 Кошти від продажу землі 0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

3301010
0

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарськог
о призначення, що 
перебувають у державній
або комунальній 
власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться 
на території Автономної 
Республіки Крим 0,00 0,00 6948,00 6948,00 0,00

Всього без урахування трансферт
172562,0

0
86281,0

0
306760,7

7
220479,7

7 355,54

Всього
172562,0

0
86281,0

0
306760,7

7
220479,7

7 355,54



Аналіз виконання видаткової частини загального фонду

за перше півріччя 2020 року

Код Показник

План на
рік з

урахуван
ням змін

План на
вказани
й період

з
урахува

нням
змін

Касові
видатк

и за
вказан

ий
період

Залиш
ки

плану
на

період
відносн

о
касови

х

%
викона
ння на
вказан

ий
період
(гр8/гр
5*100)

01
Чупахівська селищна 
рада

8145,336 3792,286
3223,06

4
569,222 84,990

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

3000,000 1500,000
1476,58

3
23,417 98,439

2111

Первинна медична 
допомога населенню, 
що надається центрами 
первинної медичної 
(медико-санітарної) 
допомоги

1715,600 630,900 607,479 23,421 96,288

2144

Централізовані заходи з
лікування хворих на 
цукровий та 
нецукровий діабет

60,359 39,509 18,691 20,818 47,308



3241

Забезпечення 
діяльності інших 
закладів у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3242

Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4030
Забезпечення 
діяльності бібліотек

200,000 123,000 102,873 20,127 83,637

4060

Забезпечення 
діяльності палаців i 
будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля
та iнших клубних 
закладів

776,647 506,647 452,553 54,094 89,323

5061

Забезпечення 
діяльності місцевих 
центрів фізичного 
здоров`я населення 
`Спорт для всіх` та 
проведення 
фізкультурно-масових 
заходів серед населення
регіону

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6013

Забезпечення 
діяльності 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства

15,000 7,300 4,508 2,792 61,757

6014
Забезпечення збору та 
вивезення сміття і 
відходів

50,000 0,000 0,000 0,000 0,000



6020

Забезпечення 
функціонування 
підприємств, установ та
організацій, що 
виробляють, виконують
та/або надають 
житлово-комунальні 
послуги

220,000 220,000 220,000 0,000 100,000

6030
Організація 
благоустрою населених 
пунктів

738,630 343,430 340,376 3,054 99,111

7130
Здійснення заходів із 
землеустрою

160,000 63,400 0,000 63,400 0,000

7461

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої 
інфраструктури за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету

891,500 358,000 0,000 358,000 0,000

7610
Сприяння розвитку 
малого та середнього 
підприємництва

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8330
Інша діяльність у сфері 
екології та охорони 
природних ресурсів

285,600 0,100 0,000 0,100 0,000

Всьог
о

06

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
Чупахівської 
селищної ради

11391,752 6296,453
5686,67

8
609,775 90,316

0160 Керівництво і 
управління у 
відповідній сфері у 

348,000 172,000 116,292 55,708 67,612



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

1010
Надання дошкільної 
освіти

2026,185 983,300 785,487 197,813 79,883

1020

Надання загальної 
середньої освіти 
закладами загальної 
середньої освіти (у 
тому числі з 
дошкільними 
підрозділами 
(відділеннями, 
групами))

8268,167 4800,880
4491,37

2
309,508 93,553

1090

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

182,000 91,400 72,402 18,998 79,214

1150
Методичне 
забезпечення діяльності
закладів освіти

349,800 133,100 117,011 16,089 87,912

1161
Забезпечення 
діяльності інших 
закладів у сфері освіти

217,600 115,773 104,113 11,660 89,929

3140 Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються
за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян,
які постраждали 
внаслідок 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



Чорнобильської 
катастрофи)

Всього 11391,752 6296,453
5686,67

8
609,775

08
Орган з питань праці 
та соціального захисту
населення

2001,440 963,650 817,491 146,159 84,833

0160

Керівництво і 
управління у 
відповідній сфері у 
містах (місті Києві), 
селищах, селах, 
об`єднаних 
територіальних 
громадах

270,800 89,600 57,960 31,640 64,687

3032
Надання пільг окремим 
категоріям громадян з 
оплати послуг зв`язку

9,960 5,580 0,000 5,580 0,000

3191
Інші видатки на 
соціальний захист 
ветеранів війни та праці

17,481 10,126 1,236 8,890 12,206

3241

Забезпечення 
діяльності інших 
закладів у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення

1559,040 833,750 745,146 88,604 89,373

3242

Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення

144,159 24,594 13,150 11,444 53,468

 Усього 2001,440 963,650 817,491 146,159 84,833

37 Фінансовий відділ 
Чупахівської 

1410,270 1140,670 1079,75 60,917 94,660



селищної ради 3

0160

Керівництво і 
управління у 
відповідній сфері у 
містах (місті Києві), 
селищах, селах, 
об`єднаних 
територіальних 
громадах

500,406 235,400 220,226 15,174 93,554

9410

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я 
за рахунок коштів 
медичної субвенції

719,037 719,037 716,894 2,143 99,702

9770
Інші субвенції з 
місцевого бюджету

190,827 186,233 142,633 43,600 76,588

 Усього 1410,270 1140,670
1079,75

3
60,917 94,660

Аналіз виконання видаткової частини спеціального фонду

за перше півріччя 2020 року



Код Показник

План
на рік

з
урахув
анням
змін

План
на

вказан
ий

період
з

урахув
анням
змін

Касові
видат
ки за

вказан
ий

період

Залиш
ки

плану
на

період
віднос

но
касови

х

%
викон
ання

на
вказан

ий
період
(гр8/гр
5*100)

06
Відділ освіти, молоді та 
спорту Чупахівської 
селищної ради

257,40
9

197,20
3

94,585
102,61

9
47,963

1010
Надання дошкільної 
освіти

16,500 16,500 16,500 0,000
100,00

0

1020

Надання загальної 
середньої освіти 
закладами загальної 
середньої освіти (у тому 
числі з дошкільними 
підрозділами 
(відділеннями, групами))

97,896 37,690 31,000 6,690 82,250

7363

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих 
територій

143,01
3

143,01
3

47,085 95,929 32,923

 

Усього 

257,40
9

197,20
3

94,585
102,61

9
47,963

                                                                                        



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 44

23.07.2020                                                                            смт Чупахівка

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

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у серпні
2020 року на території  Чупахівської селищної ради                             
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

ПЛАН
проведення культурно-масових заходів

у серпні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради



№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

                                                    
• День села Соборне «Село 
моє – моя рідна земля»

• День села Лантратівки 
«Живу тобою Лантратівко 
мила»

серпень
14.08 -

п’ятниця
15.08 -
субота

Грінченківський СК

Лантратівський БК

Манчук В.О.

Іванова О.І.

3.

4.

5.

6.

Комплекс заходів   з нагоди дня  
Державного прапора України  

• Святковий концерт 
«Єдина.Вільна.Неподільна» 

• Година історії «Святе 
полотнище для нашого 
народу»

• Конкурс малюнків «Наш 
стяг – наш символ, наша 
гордість»

• Тематична поличка             
«23 серпня – День 
Державного Прапора»

серпень    
23.08 –
неділя Чупахівський БК

Лантратівський БК

Оленинський СК

Лантратівська
бібліотека-філія

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О. 
                                                               

Іванова О.І.

Кузьменко А.Г.

Пасльон Т.М

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Комплекс заходів до   Дня 
Незалежності України               

• Святковий концерт 
«Єдина.Вільна.Неподільна»

• Тематичний вечір 
«Українець – це на все 
життя»                                       

• Тематичний вечір 
«Україна–моя Батьківщина»

• День села Новопостроєне 
«Тут ясні зорі вечорові і 
вишень білосніжний цвіт»        

• Книжково-ілюстративна 
виставка «Миті історії 
української незалежності»

                                                
• Виставка декоративно-
ужиткового мистецтва 

24.08 – 
понеділок

Чупахівський БК

Лантратівський БК

Грінченківський СК

Новопостроєнський
СК

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської

селищної ради

Лантратівська

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О.

Іванова О.І.

Манчук В.О.

Пасльон Т.М

Горобець І.В.

Пасльон Т.М



13.

«Тебе благословляю, 
Україно мила»

• Година історичних фактів 
«Живи і міцній, Українська 
державо»                                   

бібліотека-філія

Грінченківська
бібліотека-філія

Хрякова М.М.

14.

Комплекс заходів   із вшанува-  

ння пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет  і територіальну
цілісність України                  

• Урочисті покладання квітів 
«Пам'ять про вас житиме 
вічно»                                              

серпень
29.08 – 
субота

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


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

