
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Чотирнадцята позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

23.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про прийняття дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків 

протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, 

які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

 

Відповідно до пункту 2 статті 67, пункту 23 статті 26, пункту 6 статті 

28, пункту 7 статті 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 20.12.2021 №806-ОД, рішення дев’ятої сесії восьмого 

скликання Сумської обласної ради від 22.12.2021 року «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет 

Сумської області на 2021 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади дотацію з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні 

послуги, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету за кодом доходів 

41040500 «Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету» в сумі 568 000 грн. 

2. Направити на видатки загального фонду по 0611010 «Надання 

дошкільної освіти» КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» 568 000 грн. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Чотирнадцята позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

23.12.2021                                                                                           смт Чупахівка  

 

Про прийняття коштів до  

цільового фонду бюджету  

Чупахівської селищної  

територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 8 статті 691 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 25 статті 26, пункту 2 статті 68 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев’ятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 13.07.2021 року «Про утворення 

цільового фонду Чупахівської селищної ради та затвердження Положення 

про цільовий фонд» селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до цільового фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади кошти в сумі: 

300 000,00 грн. від ПСП АФ «Піонер» та 150 000,00 грн. від ПСП 

«Ташань» згідно угод про соціально-економічне співробітництво між 

територіальною громадою через орган місцевого самоврядування і суб’єктом 

підприємницької діяльності, установою, організацією від 22.12.2021 року для 

фінансування послуг з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення; 

Направити на видатки спеціального фонду ТПКВКМБ 0117691 

«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» кошти в сумі 

450 000,00 грн.  

2. Включити ДП «Дороги Сумщини» до мережі головного 

розпорядника коштів Чупахівської селищної ради, як одержувача коштів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Чотирнадцята позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

 

23.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

п’ятої сесії восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради  

від 28.12.2020 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до статті 22, частини 8 статті 78, статті 89, статті 91 

Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання 

Чупахівської селищної ради на виконання Програми «Поліцейський офіцер 

громади Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду 

по ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» кошти в сумі 10 000 грн. направити на 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  кошти в сумі 10 000 грн.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Чотирнадцята позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

23.12.2021                                                                                           смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої                                                                  

сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року                                                                                   

«Про затвердження Програми економічного 

та соціального розвитку Чупахівської селищної ради 

на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» 

            

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію заступника голови 

селищної ради з питань діяльності виконавчих органів Людмили Воробйової 

про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання від 

21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального 

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

програмні роки, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку 

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

роки», доповнити та викласти в новій редакції: 

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

- пункт 1.  

Проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення О191105 Чупахівка-Олешня-

Сосонка-/Н-12/ (окремими ділянками) Термін виконання – 2021 рік. Кошти – 

місцевий бюджет – 500,0 тис. грн.  

Проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги 

загального користування місцевого значення С191102 (с. Грінченкове – с. 

П'яткине). Термін виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування 

– 350,0 тис. грн.  

 2. Рішення дев'ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної 

ради від 13.07.2021 року «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 

сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про затвердження Програми 

економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 

рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» вважати таким, що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                       Олександр КУЖЕЛЬ 
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