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                                                           від  29.12.2021 

 

                                рішення з № 124 по № 136 

 

 



 

 

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  29.12.20201року 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

 1. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на  

2022 рік 

124 

 2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 

перший квартал 2022 року 

125 

3. Про затвердження плану роботи фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

126 

  4. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року 

«Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» 

 

127 

5. Про затвердження висновку опікунської ради про доцільність  

призначення опікуна 

 

128 

6. Про з розгляд та схвалення тарифів на надання соціальних 

послуг комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної ради»  

129 

7. Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в селі Олешня, вул. Кленова, Охтирського району 

Сумської області 

130 

8. Про затвердження лімітів обсягу споживання електроенергії  

на 2022 рік 

 

131 

9. Про проведення культурно-масових заходів у січні 2022 року 

на території Чупахівської селищної ради 

 

132 

10 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 23.12.2021 року 

«Про прийняття коштів до цільового фонду бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади» 

133 



 

11 Про  затвердження плану роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій при виконкомі  

Чупахівської селищної ради 2022 рік  

 

134 

12 Про прийняття субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

 

135 

13 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» 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

                                                                                            

№ 13                                                                                                   від 29.12.2021 

Селищний голова                                        Олександр Кужель 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

Микола Маслюк -                                      секретар Чупахівської селищної ради 

 

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                     селищної ради 

 

Світлана Макарова -                                 директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                    ступенів 

 

Яна Сев'ян -                                                 директор Олешнянського НВК: 

ЗОШ    

                                                                      І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

 

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»   

 

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик 

 

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик 

 

Микола Жерновий -                                   директор ПСП «Ташань» 

 

Ольга Биковець -                                         виконавчий директор ПСП АФ  

                                                                      «Піонер» 

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр 

                                                                     первинної медико – санітарної 

                                                                     допомоги» Чупахівської 

                                                                     селищної ради      

 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка                                                      

Олександра Хоменко -                               учитель Чупахівської ЗОШ   

                                                                      І-ІІІ   ступенів  

Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ 

 



 

                  «Піонер» 

 

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка 

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка» 

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка 

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

 

1/124. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

на  2022 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 124 приймається. 

 

2/125. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 

перший квартал 2022 року. 

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 125 приймається. 

 

3/126.СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради на 2022 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 126 приймається. 

 

4/127.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про прийняття 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 127 приймається. 

 

5/128.СЛУХАЛИ: Про затвердження висновку опікунської ради про 

доцільність призначення опікуна 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 128 приймається 

 

6/129.СЛУХАЛИ: Про розгляд та схвалення тарифів на надання соціальних 

послуг комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 129 приймається 

 



 

 

 

 

7/130.СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в селі Олешня, вул. Кленова, Охтирського району Сумської 

області 

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 130 приймається 

 

8/131.СЛУХАЛИ: Про затвердження лімітів обсягу споживання 

електроенергії  на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 131 приймається 

 

9/132.СЛУХАЛИ: Про проведення культурно-масових заходів у січні 2022 

року на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Віра КАЛАЧ  – начальник відділу культури та туризму 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 132 приймається. 

 

10/133.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 23.12.2021 року «Про 

прийняття коштів до цільового фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади» 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 133 приймається. 

 

11/134.СЛУХАЛИ: Про  затвердження плану роботи комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій при виконкомі  

Чупахівської селищної ради 2022 рік  

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово – 

комунального господарства та благоустрою 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 134 приймається 

 

12/135.СЛУХАЛИ: Про прийняття субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 135 приймається. 

 

 

 

 



 

13/136.СЛУХАЛИ: 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» 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 136 приймається. 

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 124 

 

29.12.2021                                                                           смт Чупахівка 

Про затвердження плану 

роботи виконавчого комітету  

Чупахівської селищної ради 

на  2022 рік 

 

           Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря 

селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради на 2022 рік  , виконком 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на                                    

2022 рік  (додається ). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 

до рішення виконкому 

29.12.2021 №124 

 

План 

роботи виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради на  2021 рік 

 
№ 

п/п 

Питання для розгляду Термін  

виконання 

Відповідальний за 

підготовку 

1 2 3 4 

 І квартал 

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній  раді 

за 2021 рік 

січень Секретар Чупахівської 

селищної ради  

2 Про затвердження графіку прийому 

громадян в Чупахівській селищній раді 

на 2022 рік 

січень Секретар Чупахівської 

селищної  

3 Про затвердження плану заходів з 

нагоди проведення свята «Чупахівська 

Масляна – 2022»  

січень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

4 Про роботу відділу житлово - 

комунального господарства та  

благоустрою Чупахівської селищної 

ради в 2021році 

січень  Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

5 Про звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2022 рік 

лютий  Начальник фінансового 

відділу  

 

 

6 Про підумки роботи відділу соціального 

захисту населення  Чупахівської 

селищної ради 

лютий Начальник відділу 

соціального захисту 

населення  Чупахівської 

селищної  

 

7 Про звіт виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради по 

виконанню плану роботи виконавчого 

комітету та виконанню делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у 

2021 році 

 

лютий Секретар Чупахівської 

селищної ради  

 

8 Про стан роботи по забезпеченню 

благоустрою, санітарного стану 

населених пунктів селищної ради у                 

2022 році 

березень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

 

9 Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на ІІ квартал 2022 

року. 

 

 

 

березень Секретар селищної ради 

 

 

 



 

10 Про затвердження плану заходів, 

пов'язаних із 36-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

березень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

11 Про роботу комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради 

 

березень  Головний лікар 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної 

ради  

 ІІ квартал 

12 Звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної  територіальної 

громади за  І квартал 2022 року 

квітень Начальник  фінансового 

відділу  

 

13 Про затвердження плану заходів з 

нагоди відзначення Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

квітень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

14 Про заходи щодо запобігання лісовим 

пожежам та забезпечення пожежної 

безпеки на території селищної ради. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

15 Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2021-2022 років 

та підготовку закладів соціально-

культурної сфери та комунальних 

підприємств селищної ради до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 років. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

16 Про затвердження плану роботи 

виконкому на ІІІ квартал 2022 року. 

червень Секретар селищної ради 

 

17 Про стан виконання Програми розвитку  

«Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумзської області в 

2019- 2022 роках» 

 

червень Начальник відділу освіти, 

культури, туризму, молоді 

та спорту Чупахівської 

селищної ради  

 

18 Про затвердження плану заходів по 

організації проведення свята « День 

Чупахівського карася»  

червень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

 ІІІ квартал 

19 Звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної  територіальної 

громади за  І півріччя 2022 року 

 

липень Начальник  фінансового 

відділу  

 

20 Про підготовку закладів освіти до 

нового навчального року та 

опалювального сезону 2022-2023 роки 

липень  Начальник відділу освіти, 

культури, туризму, молоді 

та спорту Чупахівської 

селищної ради  

 

21 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній раді 

за І півріччя 2022 року 

серпень  Секретар селищної ради 

 

22 Про затвердження плану роботи 

виконкому на IV квартал 2022 року 

вересень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

 



 

23 Про стан підготовки закладів соціально-

культурної сфери та комунальних 

підприємств селищної ради до роботи в 

осінньо-зимовий період 2022-2023 років 

 

вересень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

 ІV квартал 

24  Звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної територіальної 

громади за  9 місяців 2022 року 

листопад Начальник  фінансового 

відділу  

 

25 Про роботу відділу економічного 

розвитку,інвестицій, регуляторної 

діяльності, земельних відносин та 

екології  

 

листопад Начальник відділу 

економічного 

розвитку,інвестицій, 

регуляторної діяльності, 

земельних відносин та 

екології . 

 

26 Про  план проведення новорічних 

святкових заходів в Чупахівській 

селищній раді  в 2022 році 

листопад Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради»  

27 Про проект бюджету Чупахівської  

селищної територіальної громади  на                    

2023 рік 

грудень Начальник  фінансового 

відділу  

 

28 Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку Чупахівської  

селищної ради в 2022 році 

грудень Заступник селищного 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

 

29 Про затвердження плану роботи 

виконкому на  2023 рік  

грудень Секретар селищної ради 

 

30 Про затвердження плану роботи 

виконкому на І квартал 2023 року 

грудень Секретар селищної ради 

 

 

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 125 

 

29.12.2021                                                                            смт Чупахівка 

Про затвердження плану 

роботи виконавчого комітету  

Чупахівської селищної ради 

на І квартал 2022 року 

 

           Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря 

селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради на І квартал 2022 року, виконком 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на                             

І квартал 2022 року  (додається ). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

29.12.2021 №125 

План 

роботи виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради на І квартал  2022 року 

 
№ 

п/п 

Питання для розгляду Термін  

виконання 

Відповідальний за 

підготовку 

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній  раді 

за 2021 рік 

січень Секретар Чупахівської 

селищної ради  

2 Про затвердження графіку прийому 

громадян в Чупахівській селищній раді 

на 2022 рік 

січень Секретар Чупахівської 

селищної  

3 Про затвердження плану заходів з 

нагоди проведення свята «Чупахівська 

Масляна – 2022»  

січень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

4 Про роботу відділу житлово - 

комунального господарства та  

благоустрою Чупахівської селищної 

ради в 2021році 

січень  Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

5 Про звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2022 рік 

лютий  Начальник фінансового 

відділу  

 

 

6 Про підумки роботи відділу соціального 

захисту населення  Чупахівської 

селищної ради 

лютий Начальник відділу 

соціального захисту 

населення  Чупахівської 

селищної  

 

7 Про звіт виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради по 

виконанню плану роботи виконавчого 

комітету та виконанню делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у 

2021 році 

 

лютий Секретар Чупахівської 

селищної ради  

 

8 Про стан роботи по забезпеченню 

благоустрою, санітарного стану 

населених пунктів селищної ради у                 

2022 році 

березень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

 

 

9 Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на ІІ квартал 2022 

року. 

березень Секретар селищної ради 

 

 

 

10 Про затвердження плану заходів, 

пов'язаних із 36-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

березень Директор комунального 

закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної 

ради» 

 



 

11 Про роботу комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради 

 

березень  Головний лікар 

комунального 

некомерційного 

підприємства «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної 

ради  

 

Секретар  селищної ради                                          Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                             №126 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про затвердження плану роботи 

фінансового відділу   

Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 27, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити план роботи фінансового відділу Чупахівської селищної ради на 

2022 рік згідно з додатком. 

2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток   

 

 
№

 п/п 
Назва питання 

Термін 

виконання 

Відповідаль

ний виконавець 

1. Організаційна робота 

1

1 

Здійснення загальної організації та управління 

виконанням бюджету селищної територіальної 

громади, координація діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

1

2 

Удосконалення запровадженого програмно-

цільового методу складання і виконання 

селищного бюджету та середньострокове 

бюджетне планування на місцевому рівні 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

1

3 

Надання консультацій, методичної допомоги 

працівникам бюджетних установ з питань 

бюджетного законодавства. Проведення нарад, 

семінарів.  

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

1

4 

На підставі контрольних показників  

Міністерства фінансів України організація  

роботи щодо складання проекту бюджету  

селищної територіальної громади на 2022 рік 

та прогнозу на 2022-2023 роки 

Серпень-грудень Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

1

5 

Проводити документальне оформлення  

прийняття, звільнення, переміщення,  

присвоєння рангів, встановлення надбавок  

за вислугу років та надання відпусток  

працівникам фінансового відділу 

Протягом року Головний 

спеціаліст 

Невдачина Т.В. 

1

6 

Забезпечувати дотримання вимог Законів  

України «Про службу в органах місцевого  

самоврядування», «Про засади запобігання  

і протидії корупції», Указів і розпоряджень  

Президента України, постанов і  

розпоряджень Кабінету Міністрів України,  

розпоряджень селищного голови, наказів  

начальника відділу з питань кадрової роботи 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2. Бюджетний процес 

(порядок складання, розгляду, затвердження бюджету та його виконання) 

2

1 

Складання розпису доходів і видатків 

селищного бюджету на 2022 рік, бюджетних 

асигнувань по головних розпорядниках 

бюджетних коштів з помісячним розподілом 

відповідно до бюджетної класифікації 

У двохтижневий  

термін після  

затвердження  

рішення «Про  

бюджет селищної 

територіальної 

громади 

на 2021 рік» 

Начальник відділу, 

спеціалісти відділу, 

головні 

розпорядники 

2

2 

Проведення оцінки відповідності 

законодавству бюджетних запитів, паспортів 

бюджетних програм, проектів зведених 

кошторисів для складання розпису бюджету 

селищної територіальної громади 

Постійно Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

3 

Перевірка звітів про виконання паспортів 

бюджетних програм, результативних 

показників та проведення оцінки її 

ефективності 

 

Січень-лютий Головний 

спеціаліст 



 

2

4 

Забезпечення відповідності розпису 

селищного бюджету встановленим бюджетним 

призначенням, виконання розпису доходів і 

видатків селищного бюджету 

Протягом року Начальник відділ 

.

5 

Перевірка кошторисів видатків, планів 

асигнувань та штатних розписів на 2022 рік 

Січень-лютий Головний 

спеціаліст 

2

6 

Затвердження паспортів бюджетних  

програм головних розпорядників коштів 

До 15 лютого Начальник відділу 

2

7 

Складання та подання до Департаменту 

фінансів ОДА річного звіту про виконання 

бюджету за 2021 рік, звіту про виконання 

мережі, штатів і контингентів бюджетних  

установ 

Лютий Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

8 

Складання та подання до Департаменту  

фінансів ОДА зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ,що 

фінансуються з місцевого бюджету на 2022  

рік та пояснювальної записки до нього 

Березень Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

9 

Складання та подання до Охтирського УДКСУ 

у Сумській області річного фінансового звіту 

за 2021 рік, місячних і квартальних звітів у 

2022 році про виконання кошторису витрат на 

утримання відділу 

У встановлені 

УДКСУ терміни 

Головний 

спеціаліст 

2

10 

Підготовка та подання для схвалення 

виконавчому комітету селищної ради: 

- звіту про виконання селищного бюджету за 

2021 рік;  

- звітів про виконання селищного  бюджету за 

І квартал, перше півріччя та 9 місяців 2022 

року;  

- проекту рішення «Про бюджет селищної 

територіальної громади на 2022 рік». 

За планом роботи 

виконавчого 

комітету 

Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

11 

Підготовка та подання на розгляд селищної 

ради проектів рішень: 

- Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету за 2021 рік; 

- Про затвердження звітів про виконання 

селищного бюджету за І квартал, перше 

півріччя та 9 місяців 2022 року;  

- Про внесення змін до рішення «Про 

селищний бюджет на 2022 рік»;  

- Про селищний бюджет на 203 рік. 

У двомісячний  

 термін після  

завершення  

відповідного  

бюджетного 

періоду. 

За планом 

роботи  

селищної ради. 

Не пізніше 25  

грудня 

Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

12 

Розроблення проектів рішень селищної ради 

про перерозподіл асигнувань між головними 

розпорядниками бюджетних коштів, та інших 

нормативно-правових актів з питань, що 

належать до компетенції фінансового відділу 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

13 

Здійснення прогнозування, планування, 

виконання та аналіз надходжень до бюджету 

селищної територіальної громади 

Протягом року Спеціалісти відділу 

.

14 

Ведення обліку надходжень у розрізі 

платників ПДФО, плати за землю, акцизного, 

єдиного та інших податків 

Протягом року Начальник відділу 

2

15 

Складання офіційних висновків про 

перевиконання чи недовиконання доходної 

частини загального фонду бюджету, про обсяг 

залишку коштів загального та спеціального 

(крім власних надходжень) фондів селищного 

бюджету для прийняття  

рішення про внесення змін 

При потребі 

протягом року 

Начальник відділу 



 

2

16 

Фінансування видатків всіх галузей селищного 

бюджету згідно помісячного розпису по кодах 

програмної і економічної класифікації і заяв 

головних розпорядників  

коштів 

Постійно протягом 

року 

Головний 

спеціаліст 

2

17 

Складання та подання до управління 

Державної казначейської служби 

розпоряджень на виділення коштів загального 

і спеціального фонду бюджету селищної 

територіальної громади 

Постійно протягом 

року 

Начальник відділу 

2

18 

Забезпечення фінансуванням у 2021 році 

капітальних видатків на покращення 

матеріально-технічної бази установ соціально-

культурної сфери та доріг громади 

Постійно протягом 

року 

Начальник відділу 

2

19 

Складання та подання щомісячної інформації з 

питань стану соціальних виплат, 

забезпеченості коштами по зарплаті, 

розрахунків за енергоносії, планових 

показників по доходах, надходжень доходів, 

по субвенціям з державного бюджету. 

Щомісячно, при 

потребі 

Спеціалісти відділу 

2

20 

Проведення моніторингу бази оподаткування 

платників податків та їх кількості 

І, ІV квартали Начальник відділу 

2

21 

Розгляд матеріалів про надання пільг При 

потребі Начальник відділу окремим категоріям 

платників по місцевих податках та зборах 

При потребі Начальник відділу 

2

22 

Аналіз надходжень до бюджету основних  

платежів, місцевих податків та зборів 

Щоденно Начальник відділу 

2

23 

Забезпечення обміну інформацією між 

відділом та Охтирським УДКСУ у Сумській 

області 

Протягом року Головний 

спеціаліст 

2

24 

Здійснення контролю за проведенням видатків 

бюджету селищної територіальної громади 

Постійно Начальник відділу 

2

25 

Проведення аналізу обсягів дебіторської та  

кредиторської заборгованостей, причини їх  

виникнення та пропозиції щодо їх погашення 

Протягом року Головний 

спеціаліст 

2

26 

Розробка і надання головним розпорядникам 

бюджетних коштів інструкції з підготовки 

бюджетних запитів 

Вересень Провідний 

спеціаліст 

2

27 

Складання бюджетного запиту по відділу  

та проекту кошторису на 2023 рік 

Жовтень Головний 

спеціаліст 

2

28 

Проведення аналізу бюджетних запитів на 

2023 та наступні два роки, поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів, стосовно 

його відповідності меті, пріоритетності та 

ефективності використання бюджетних коштів 

Листопад Начальник відділу, 

головний 

спеціаліст 

2

29 

Прийняття рішення, за погодженням із 

селищним головою, про включення 

бюджетних запитів головних розпорядників 

коштів до проекту бюджету селищної 

територіальної громади перед  поданням його 

на розгляд виконавчого комітету 

Листопад Начальник відділу 

.

30 

Підготовка та розгляд на засіданнях постійних 

депутатських комісій селищної ради проекту 

бюджету на відповідний рік 

Листопад, грудень Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

2

31 

Розгляд у межах своєї компетенції  

звернень громадян, установ і організацій 

Протягом року Спеціалісти відділу 

2

32 

Підготовка інформації щодо діяльності  

відділу та розміщення її на сторінці  

офіційного веб-сайту Чупахівської  

селищної ради та на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 



 

 

 

3. Економічна та інвестиційна діяльність 

3

1 

Підготовка та проведення семінарів, нарад  

з економічних питань з керівниками  

установ, підприємств. 

Протягом року Спеціалісти відділу 

3

2 

Постійне ведення і відстеження змін в  

мережі об’єктів побуту та торгівлі 

Протягом року Спеціалісти відділу 

3

3 

Надання практичної допомоги щодо  

підготовки проектів рішень селищної ради  

з питань комунальної власності та інших  

питань, що стосуються компетенції відділу 

Протягом року Спеціалісти відділу 

3

4 

Розробка та прийняття рішень, які носять  

характер регуляторних актів. Публікація  

проектів рішень в ЗМІ, аналіз  

регуляторного впливу та аналіз  

відстеження їх результативності 

Протягом року Начальник відділу, 

спеціалісти відділу 

4. Підготовка та подання інформацій до Департаменту фінансів Сумської ОДА 

4

1 

Щодо затвердження селищного бюджету  

на 2022 рік 

За завданням 

департаменту 

фінансів 

Начальник відділу 

4

2 

Рішення селищної ради "Про селищний  

бюджет на 2022 рік" та внесення змін до  

нього 

Протягом трьох 

днів після 

підписання 

селищним головою 

Начальник відділу 

4

3 

Щодо фактично зайнятої та штатної  

чисельності в органах місцевого  

самоврядування, бюджетних установах 

Півріччя, до 10 

числа 

Провідний 

спеціаліст 

4

4 

Про стан фінансування соціальних виплат  

із селищного бюджету 

Щочетверга та  

щомісячно, до 5  

числа 

Провідний 

спеціаліст 

.

5 

Щодо розміщення тимчасово вільних  

коштів на депозитних рахунках банків 

Щомісячно, до 1 

числа 

Провідний 

спеціаліст 

4

6 

Щодо обсягів видатків бюджету селищної 

територіальної громади на оздоровлення та 

відпочинок дітей 

Щомісячно, до 3 

числа 

Провідний 

спеціаліст 

4

7 

Про обсяги видатків на оплату праці з  

нарахуваннями працівників установ та  

організацій, у тому числі одержувачів  

бюджетних коштів, що фінансуються з  

бюджету селищної територіальної громади 

Щомісячно, до 15 

числа 

Провідний 

спеціаліст 

.

8 

Про надходження до бюджету селищної 

територіальної громади податку на доходи 

фізичних осіб для визначення обсягу базової 

дотації 

До 1 березня Провідний 

спеціаліст 

4

9 

Про суми наданих органами місцевого  

самоврядування пільг зі сплати податків і  

зборів 

Щокварталу Провідний 

спеціаліст 

5. Питання для розгляду на нарадах відділу 

.

1 

Про нормативно-правові акти, які набули  

чинності з 01.01.2022 

Січень Начальник відділу 

5

2 

Про результати перевірки правильності  

складання паспортів бюджетних програм  

головними розпорядниками бюджетних коштів 

Лютий Начальник відділу, 

головний 

спеціаліст 

5

3 

Про зміни до бюджетного законодавства та  

практичне застосування програмно-цільового 

методу в бюджетному процесі 

Березень Начальник відділу 

5

4 

Про стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості у бюджетній сфері 

Квітень Головний 

спеціаліст 

5Про підсумки виконання доходної та  Щокварталу Начальник відділу 



 

5 видаткової частин бюджету селищної 

територіальної громади за  

відповідні звітні періоди поточного року 

5

6 

Про забезпечення виконання вимог ст.77  

Бюджетного кодексу України до кінця  

бюджетного періоду 

Жовтень Начальник відділу 

5

7 

Про складання бюджетних запитів на 2023  

рік та наступні два роки з урахуванням  

програмно-цільового методу формування  

бюджету 

Листопад Начальник відділу 

5

8 

Про складання звітів про виконання  

паспортів бюджетних програм головними  

розпорядникам коштів бюджету за 2021 рік 

Січень Начальник відділу 

5

9 

Про нормативно-правові акти, які набудуть 

чинності з 01.01.2023 

Грудень Начальник відділу 

 

 

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№127 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про прийняття 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

 

Керуючись статтею 22, статтею  89 Бюджетного кодексу України, 

підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», повідомлення Державної казначейської служби 

України  №133 від 24.12.2021 р.  виконавчий комітет Чупахівської селищної 

ради ВИРІШИВ: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки з спеціального 

фонду бюджету ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» кошти 

в сумі 400 000,00 грн. 

2. Направити на видатки загального фонду бюджету ТПКВКМБ 

0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об’єктів» кошти в сумі 400 000,00 грн. 

3. Передати до спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади по ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших 

об’єктів» кошти в сумі 400 000,00 грн.  

4. Рішення «Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про прийняття 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»» в послідуючому 

подати на затвердження  чергової сесії. 

3. 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 

№128 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження висновку  

опікунської ради про доцільність  

призначення опікуна 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б»  частини першої статті  34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 

39,55,56,58,60,62,63 Цивільного кодексу України, Правил опіки і піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці га соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

розглянувши протокол засідання опікунської ради Чупахівської селищної 

ради від 21.12.2021 року « Про доцільність призначення опікуна» виконавчий 

комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок опікунської ради про доцільність призначення 

громадянки Столяренко Тетяни Миколаївни опікуном над її чоловіком  

громадянином Столяренко Сергієм  Миколайовичем  (додаток №1). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

      

   Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 Додаток № 1  

до рішення виконкому  

Чупахівської селищної  ради  

від 29.12.2021 р. 

 

 ВИСНОВОК ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ  

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради                                                            

від 21.12.2021 року 

про доцільність призначення гр. Столяренко Тетяни Миколаївни  

опікуном над її чоловіком гр. Столяренко Сергієм  Миколайовичем 

20.08.1960 р.н.   

         Охтирський міжрайонний суд направив на розгляд виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради копію ухвали справа № 583/4820/21 2-

0/583/114/21  про відкриття провадження по справі від 29.11.2021 р., копію 

заяви з доданими документами щодо доцільності призначення опікуном 

Столяренко Тетяну Миколаївну,01.12.1968 р.н., яка зареєстрована та 

проживає за адресою: вул. Новоселівська,буд.33 смт Чупахівка Охтирського 

району Сумської області  над  недієздатним  Столяренко Сергієм 

Миколайовичем, 20.08.1960 р.н. 

  Столяренко Сергій Миколайович  20.08.1960 р.н. є  інвалідом І 

(першої) групи загального захворювання та потребує постійного 

стороннього догляду, що підтверджується довідкою медико – соціальної 

експертної комісії серії ААБ № 764953, яка видана 02 листопада 2021 року. 

Відповідно до висновку лікарської комісії Столяренко С.М. за рівнем 

обмеження своєї життєдіяльності обмежений в самообслуговуванні, 

обмежений в здатності до самостійного пересування, в здатності до 

орієнтації, до спілкування та можливості контролювати свою поведінку. 

       Оскільки Столяренко С.М. на даний момент знаходиться в тяжкому 

стані після перенесеної операції, він не може розуміти значення своїх дій, 

керувати ними, тому потребує опікуна. 

       Столяренко Т.М. являється дружиною і бажає доглядати свого чоловіка 

і бути йому опікуном. Характеризується позитивно. Згідно акта обстеження 

за місцем проживання створено відповідні побутові умови. 

        Гр. Столяренко Тетяна Миколаївна подала на розгляд органу опіки та 

піклування наступні документи: 

1. Копію ухвали Охтирського міськрайонного суду  № 583/4820/21 2-

0/583/114/21  про відкриття провадження по справі від 29.11.2021 р. 

2. Заяву  про призначення її опікуном над  гр. Столяренко С.М.   

3. Копію паспорту та коду  особи, що потребує опіки - гр. Столяренко 

С.М. 

4. Копію паспорту та коду особи майбутнього опікуна –    Столяренко 

Т.М. 

5. Довідку МСЕК про стан здоров’я особи, що потребує опіки. 



 

6. Довідку про склад сім'ї .                                       

7. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання  

майбутнього опікуна - Столяренко Т.М., відповідно якого за адресою: вул. 

Новоселівська,буд.33 смт Чупахівка створено нормальні побутові умови для 

проживання. 

8. Характеристику, відповідно до якої гр. Столяренко Т.М.  

характеризується позитивно. 

Відповідно ст. 55,  63 Цивільного кодексу України, опіка та піклування 

встановлюється з метою забезпечення особистих немайнових прав та 

інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та обов’язки. 

Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у 

сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих 

стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна  чи 

піклувальників.  

Враховуючи вищевикладене, та керуючись нормами Цивільного кодексу 

України, Правилами опіки та піклування, затвердженими  Наказом 

Державного комітету України у справах сімʼї та молоді, Міністерства освіти 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999 р. за № 34/166/131/88, опікунська 

рада виконавчого комітету Чупахівської селищної ради визнає доцільним 

призначення гр. Столяренко Тетяни  Миколаївни  опікуном над її чоловіком  

гр. Столяренко Сергієм Миколайовичем. 

                

                 

Голова опікунської ради                                        Л.В.Воробйова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      ПРОТОКОЛ 

засідання опікунської ради 

 

від 15.12.2021 р.                                                                    смт Чупахівка  

 

Присутні: Людмила ВОРОБЙОВА – голова опікунської ради 

Галина БИСТРИЦЬКА – секретар опікунської ради 

Члени опікунської ради:  Світлана ЖУРАВЕЛЬ, Микола МАСЛЮК,                                                   

Світлана ХИЖНЯК, Олена ГУТКО, Олена БЕКІРОВА  

Відсутні з поважних причин: Неля ГЕРАЩЕНКО, Світлана МАКАРОВА 

                                               

                                           ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

        

 1. Про доцільність призначення опікуна. 

           СЛУХАЛИ:  

          Людмилу ВОРОБЙОВУ, голову опікунської ради, яка повідомила, що 

Охтирський міжрайонний суд направив на розгляд виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради копію ухвали № 583/4820/21  № 2-0/583/114/21 

про відкриття провадження по справі від 29.11.2021 р., копію заяви з 

доданими документами щодо доцільності призначення опікуном 

Столяренко Тетяну Миколаївну, 01.12.1968 р.н., яка  зареєстрована та 

фактично проживає за адресою: вул. Новоселівська,буд.33 смт Чупахівка 

Охтирського району Сумської області  над  недієздатним  Столяренко 

Сергієм Миколайовичем, 20.08.1960 р.н. 

Столяренко Сергій Миколайович  20.08.1960 р.н. є  інвалідом І (першої) 

групи загального захворювання та потребує постійного стороннього 

догляду, що підтверджується довідкою медико – соціальної експертної 

комісії серії ААБ № 764953, яка видана 02 листопада 2021 року. 

Відповідно до висновку лікарської комісії Столяренко С.М. за рівнем 

обмеження своєї життєдіяльності обмежений в самообслуговуванні, 

обмежений в здатності до самостійного пересування, в здатності до 

орієнтації, до спілкування та можливості контролювати свою поведінку. 

       Оскільки Столяренко С.М. на даний момент знаходиться в тяжкому 

стані після перенесеної операції, він не може розуміти значення своїх дій, 

керувати ними, тому потребує опікуна. 

       Столяренко Т.М. являється дружиною і бажає доглядати свого чоловіка 

і бути йому опікуном. Характеризується позитивно. Згідно акта обстеження 

за місцем проживання створено відповідні побутові умови. 

          ВИРІШИЛИ: 

    Враховуючи вищевикладене, та керуючись нормами Цивільного 

кодексу   України, Правилами опіки та піклування, затвердженими  Наказом 

Державного комітету України у справах сімʼї та молоді, Міністерства освіти 



 

України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999 р. за № 34/166/131/88, визнати 

доцільним призначення гр. Столяренко Тетяни Миколаївни опікуном над її 

чоловіком   гр. Столяренко Сергієм Миколайовичем.     

         

    

 

      Голова  опікунської ради                        Людмила ВОРОБЙОВА 

 

       Секретар                                                   Галина БИСТРИЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№129 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про розгляд та схвалення  

тарифів на надання соціальних 

послуг комунальною установою 

«Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної 

ради» 

 

          Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповіднодо Закону України «Про 

соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 

року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування» зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на 

соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 

року № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої 

плати за надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 року № 587 «Порядок організації надання соціальних послуг», 

наказу Міністерства соціальної політики від 17.12.2015 року №1186 «Про 

затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних 

послуг», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, виконавчий 

комітет  селищної ради           В И Р І Ш И В : 

1. Схвалити тарифи на надання соціальних послуг комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» з 

01.01.2022 року згідно з  додатком 1.  

 

2.Дане рішення винести розгляд  чергової сесії Чупахівської селищної ради. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

            Додаток 1                                      

до рішення 

виконавчого комітету 

від 29.12.2021 р. 

ТАРИФИ 

на надання соціальної послуги «догляд вдома» 

відповідно до Державного стандарту догляду вдома 

№ 

з/п 

Назва заходу Одиниця 

вимірювання 

Витрати часу 

на надання послуги/ 

здійснення заходу, 

хвилин* 

Ціна (грн) 

100% 

Ціна 

(грн) 

75% 

1 2 3 4   

І Допомога у веденні домашнього господарства 

1.1 Придбання і доставка продовольчих, 

промислових та господарських 

товарів, медикаментів 

Один захід 
30 31,23 

 

23,42 

1.2 Допомога у приготуванні їжі: Один захід 
   

- підготовка продуктів для 

приготування їжі, миття овочів, 

фруктів, посуду тощо; 

 
18 (за потреби) 18,74 

 

14,06 

 

- винесення сміття 
 

8 (за потреби) 8,33 6,25 

1.3 Приготування їжі Один захід 60 (за потреби, 

1 раз за відвідування) 
62,46 46,85 

1.4 Допомога при консервації овочів та 

фруктів 

Разове доручення 

(до 2 раз в місяць в 

сезон) 

90 (за потреби) 93,69 70,27 

1.5 Косметичне прибирання житла Один захід 22 (за потреби) 22,90 17,18 

1.6 Розпалювання печей, піднесення 

вугілля, дров, доставка води з колонки; 

Одне 

розпалювання, 

доставка, 

піднесення, 

42 (за потреби) 43,72 32,79 

розчищення снігу розчищення 20 (за потреби) 20,82 15,62 

1.7 Ремонт одягу (дрібний) Разове доручення 6 (за потреби) 6,25 4,69 

1.8 Оплата комунальних платежів 

(звірення платежів) 

Одна оплата 45 (за потреби) 46,85 35,14 

II Допомога у самообслуговуванні  

2.1 Вмивання, обтирання, обмивання; 

допомога при вмиванні, обтиранні, 

обмиванні 

Один захід 15 (за потреби) 15,62 

 

11,72 

2.2 Вдягання, роздягання, взування; 

допомога при вдяганні, роздяганні, 

Один захід 15 (за потреби) 15,62 11,72 



 

взуванні  

2.3 Зміна натільної білизни; 

допомога при зміні натільної білизни 

Один захід 15 (за потреби) 15,62 

 

11,72 

2.4 Зміна постільної білизни; 

допомога при зміні постільної білизни 

Один захід 20 (за потреби) 20,82 15,62 

2.5 Зміна/заміна підгузок, пелюшок Один захід 20 (за потреби) 20,82 15,62 

2.6 Купання, надання допомоги при 

купанні 

Один захід 60 (за потреби) 62,46 46,85 

2.7 Чищення зубів; допомога при чищенні 

зубів 

Один захід 15 (2 рази на день або 

за потреби) 
15,62 

 

11,72 

2.8 Миття голови; допомога при митті 

голови 

Один захід 15 (за потреби) 15,62 

 

11,72 

2.9 Розчісування, допомога при 

розчісуванні 

Один захід 10 (за потреби) 10,41 7,81 

 

2.10 Гоління, допомога при голінні Один захід 20 (за потреби) 20,82 15,62 

2.11 Обрізання нігтів (без патології) на 

руках або ногах 

Один захід 20 (за потреби) 20,82 15,62 

2.12 Допомога у користуванні туалетом 

(подача й винесення судна з 

подальшою обробкою) 

Один захід 20 (за потреби) 20,82 15,62 

2.13 Допомога у користуванні сечо- чи 

калоприймачами 

Один захід 40 (за потреби) 41,64 31,23 

2.14 Допомога у прийнятті їжі Один захід 30 (за потреби, 1-2 рази 

за відвідування) 
31,23 23,42 

2.15 Годування (для ліжкових хворих, дітей 

з інвалідністю) 

Один захід 24 (за потреби, 1-2 рази 

за відвідування) 
24,98 18,74 

2.16 Допомога у виконанні реабілітаційних, 

лікувально-фізичних вправ (за 

потреби) 

Один захід 45 (за потреби) 46,85 35,14 

2.17 Допомога у догляді за особистими 

речами, зовнішнім виглядом 

Один захід 30 (за потреби) 31,23 23,42 

2.18 Допомога у написанні й прочитанні 

листів 

Один захід 30 за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

31,23 23,42 

III Допомога при пересуванні в 

побутових умовах (по квартирі) 

Один захід 

 

 

 

15 (за потреби) 15,62 

 

11,72 



 

IV Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами 

4.1 Виклик лікаря, працівників 

комунальних служб, транспортних 

служб 

Разове доручення 

(за потреби) 

15 (за потреби) 15,62 

 

11,72 

4.2 Відвідання хворих у закладах охорони 

здоров’я 

Разове доручення 

(за потреби) 

84 (за потреби) 87,44 65,58 

4.3 Допомога в написанні заяв, скарг, 

отриманні довідок, інших документів, 

веденні переговорів з питань 

отримання соціальних та інших послуг 

Разове доручення 

(за потреби) 

45 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

4.4 Сприяння в організації 

консультування отримувачів 

соціальної послуги з питань отримання 

комунально-побутових, медичних, 

соціальних послуг, питань 

представлення й захисту інтересів 

отримувачів соціальної послуги в 

державних і місцевих органах влади, в 

установах, організаціях, 

підприємствах, громадських 

об’єднаннях 

Разове доручення 

(за потреби) 

72 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

74,95 56,21 

4.5 Сприяння в направленні до 

стаціонарної установи охорони 

здоров'я, соціального захисту 

населення 

Разове доручення 

(за потреби) 

20 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

20,82 15,62 

V Навчання навичкам самообслуговування  

5.1 Навчання навичкам: 
  

 

 

 

вмивання, обтирання, обмивання; Один захід (за 

потреби) 

15 / за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

15,62 

 

11,72 

вдягання, роздягання; Один захід (за 

потреби) 

15 / за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

15,62 

 

11,72 

зміни натільної білизни; Один захід (за 

потреби) 

15 / за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

15,62 

 

11,72 

зміни постільної білизни; Один захід (за 

потреби) 

20 / за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

20,82 

 

15,62 

користування туалетом Один захід (за 

потреби) 

20 / за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

20,82 15,62 

користування гігієнічними засобами Один захід (за 

потреби) 

20 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

 

20,82 15,62 



 

VI Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування 

ними 

6.1 Допомога у забезпеченні технічними 

засобами реабілітації (протезами, 

ортезами, інвалідними колясками 

тощо) засобами догляду і реабілітації 

Один захід (за 

потреби) 

45 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

6.2 Навчання та вироблення практичних 

навичок самостійного користування 

технічними та іншими засобами 

реабілітації 

Один захід (за 

потреби) 

45 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

VII Психологічна підтримка 

7.1 Бесіда, спілкування, читання газет, 

журналів, книг 

Один захід (за 

потреби) 

30 за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

31,23 23,42 

7.2 Консультації психолога, соціального 

працівника з метою профілактики та 

контролю депресії, депресивного 

стану, страху й тривожності, станів 

шоку, розпачу, розвитку реактивного 

психозу, мотивації до активності тощо 

Один захід (за 

потреби) 

30 за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком, в 

момент критичного 

випадку 

31,23 23,42 

7.3 Проведення заходів щодо емоційного 

та психологічного розвантаження 

Один захід (за 

потреби) 

60 одноразово / за 

потреби 
62,46 46,85 

7.4 Супроводження (супровід) отримувача 

соціальної послуги в поліклініку, на 

прогулянку тощо 

Разове доручення 78 (за потреби) 81,20 60,90 

VIII Надання інформації з питань соціального захисту населення 

8.1 Підтримка в організації 

консультування отримувача соціальної 

послуги з питань соціального захисту 

населення 

Разове доручення 45 за потреби згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

8.2 Надання інформації з питань 

соціального захисту населення 

Разове доручення 20 (за потреби) 20,82 15,62 

IX Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги 

9.1 Консультування щодо отримання 

правової допомоги через центри 

безоплатної правової допомоги 

Разове доручення 45 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

9.2 Допомога у вигляді скерування, 

переадресації, супроводу до фахівця з 

правової допомоги 

Разове доручення 45 (за потреби) згідно з 

індивідуальним 

планом/ графіком 

46,85 35,14 

Х Допомога в оформленні документів 

(оформлення субсидії на квартплату і 

комунальні послуги тощо) 

Одне оформлення 60 (за потреби) 62,46 46,85 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№130 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в 

селі Олешня, вул. Кленова, Охтирського району Сумської області 

 

             Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690, рішенням 

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про 

затвердження Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого 

майна на території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву 

громадянки Титаренко Любові Вікторівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, що знаходиться в селі Олешня, вул. Кленова,  

Охтирського району Сумської області, запропонована адреса: 42726, Сумська 

область, Охтирський район, село Олешня, вул. Кленова, буд. 12, виконавчий 

комітет  ВИРІШИВ: 

 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, що знаходиться в селі 

Олешня, вул. Кленова,  Охтирського району Сумської області: 42726, 

Сумська область, Охтирський район, село Олешня, вул. Кленова, буд. 12. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№131 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про затвердження  

 лімітів обсягу споживання  

 електроенергії  на 2022 рік 

 

       Відповідно до п.3 статті 51 Бюджетного кодексу України, на 

виконання пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні 

вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі 

змінами), з метою встановлення цільових обсягів споживання енергоносіїв, 

керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Затвердити на 2022 рік ліміти споживання електричної енергії  по 

площадкам вимірювання Чупахівської селищної ради згідно з 

додатком (додаток 1). 

2. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою 

Чупахівської селищної ради забезпечити безумовне виконання 

завдань по дотриманню затверджених лімітів, систематичний 

контроль та аналіз стану енергоспоживання, здійснення заходів 

щодо зменшення обсягів споживання енергоносіїв. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№132 

 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про проведення культурно-масових 

заходів у січні 2022 року на території  

Чупахівської селищної ради 

 

 

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та 

збереження українських національних традицій, обрядів, звичаїв, розвитку 

української народної творчості, патріотичного виховання та підтримки 

творчих, талановитих особистостей і колективів, заслухавши начальника 

відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач про 

затвердження плану проведення культурно-масових заходів  у січні 2022 

року на території  Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у січні 

2022 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДОДАТОК 

ПЛАН 

           проведення культурно-масових заходів                                                                             

у січні 2022 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 
№ 

п/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

Комплекс заходів присвяче-

них Новорічним та різдвяним  

святам                                                

• Народознавча година «При-

йшли до нас три празники в 

гості»                                                   

• Різдвяні колядки «Коляда, 

коляда до господи загляда»               

• Щедрівки на Святого Василя 

«Прийшов щедрик 

щедрувати»                                             

• Театралізоване дійство 

«Щедрівочка щедрувала до 

віконця припадала»                  

• Різдвяні посиденьки «Зима 

на свята багата»                                 

• Новорічний віртуальний 

серпантин «Січень крокує – 

свята дарує»                               

• Гра-загадка «Загадковий 

хоровод»                                           

• Різдвяні посиденьки 

«Приходьте до нас поспівати, 

з Новим роком та Василем 

вітати»                                              

•  Народознавча година   

«Коляд,коляд, колядниця»                 

•  Пізнавальна програма для 

дітей «Українські традиції та 

обряди»                                              

• Народознавства  година «Рік 

старий кінчається, а новий 

починається!»                                 

• Щедрівки «Від хати до хати 

будемо щедрувати»   

•Щедрівки «Іде до нас у гості 

щедрий добрий вечір» 

січень 

 (01.01-14.01)   

 

 

 

 

Чупахівський БК              

 

 

Олешнянський БК 

 

Лантратівський БК 

 

 

Грінченківський СК 

 

 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Довжицька    

бібліотека-філія   

Олешнянська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія  

 

Грінченківська 

бібліотека-філія  

 

Довжицький БК 

 

Оленинський СК  

                    

Новопостроєнський 

СК 

Олешнянський БК 

 

 

 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д.  

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П.     

                                  

Іванова О.І. 

 

Манчук В.О. 

 

 

 

Горобець І.В. 

 

Сугак Г.О. 

 

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 

 

Пасльон Т.М. 

 

                                 

Хрякова М.М. 

 

Гуцова Т.М.   

Лук’янов С.М.              

                          

Кузьменко А.Г.                              

Пасльон Т.М. 

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П.                                       



 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

Комплекс заходів присвячений 

Дню Соборності України                          

• Інформаційна година 

«Соборній нашій Україні – 

слава нині і повік!»                                                        

• Тематичний вечір «Соборна 

Мати-Україна, одна на всіх, як 

оберіг» 

• Бесіда  «Україна  Соборна  

держава»                             

•Тематичний захід «Я частина 

великої держави» 

• Година патріотизму «Соборна 

мати Україна - одна на всіх, як 

оберіг»                                                

• Година  патріотизму «Соборна 

мати Україна , одна на всіх, як 

оберіг»                                                

• Історико-патріотичний альма-

нах «Соборність держави - 

єднання народу» 

• Інформина «Сила народу в 

єдності» 

• Інформ-досьє «Україна – 

соборна держава» 

• Літературна панорама 

«З’єднались навіки Захід і Схід» 

• Патріотична сторінка 

«Незалежна, соборна, вільна, 

єдина» 

січень                

(22.01) 

 

 

Чупахівський БК     

 

Довжицький БК       

                           

Лантратівський БК                      

Олешнянський БК 

 

Оленинський СК 

Грінченківський СК 

                             

Довжицька     

бібліотека-філія                                 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Олешнянська 

бібліотека-філія               

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

 

 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д.  

                                 

Лук’янов С.М. 

Гуцова Т.М. 

Іванова О.І.   

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П.                                                                                                                      

Кузьменко А.Г. 

                               

Манчук В.О. 

 

Сугак Г.О. 

Пасльон Т.М. 

Хрякова М.М. 

                                       

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 

 

Горобець І.В.                                          

 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

 

 

Комплекс заходів до Дня 

пам’яті Героїв Крут 

• Історичний навігатор «Хто 

вони насправді, герої Крут» 

• Година-розповідь «У вінок 

пам’яті Крут» 

• Сторінка історії «Крути -

приклад великого героїзму» 

• Історична довідка «За волю 

неньки України» 

• Година пам’яті «Це вогняне 

слово Крути» 

• Година історичної правди 

«Біль мого народу Крути» 

• Інформаційна викладка 

«Крути, Крути… Довік не 

забути» 

січень                

(29.01) 

 

                     

Чупахівський БК                                                                                                                                                  

Довжицька       

бібліотека-філія  

Лантратівська 

бібліотека-філія         

Грінченківська 

бібліотека-філія            

Олешнянська 

бібліотека-філія               

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради                

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

                                 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д. 

Сугак Г.О. 

Пасльон Т.М. 

Хрякова М.М. 

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 

 

Горобець І.В. 

 

 

Горобець І.В. 

 

Секретар селищної раи                  Микола МАСЛЮК 



 

 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№133 

 

29.12.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

чотирнадцятої позачергової сесії восьмого  

скликання Чупахівської селищної ради  

від 23.12.2021 року «Про прийняття коштів до  

цільового фонду бюджету Чупахівської селищної  

територіальної громади» 

 

 

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

Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 28, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Зменшити доходи спеціального фонду в графі «В т.ч. бюджет 

розвитку» по ККД 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» в сумі 450 000,00 грн. 

2. Зменшити видатки спеціального фонду в графі «В т.ч. бюджет 

розвитку» по 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.  

3. 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 

№134 

 

 

29.12.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про  затвердження плану 

роботи комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки  та надзвичайних 

ситуацій при виконкомі  

Чупахівської селищної ради          

на 2022 рік  

 

          Відповідно до п.п.6 п. «б» ст. 33, статей 52, 53 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Положення про комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі 

селищної ради, затвердженого рішенням виконкому селищної ради від 

18.02.2021 №16, враховуючи висновок комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкомі селищної  ради, 

виконавчий комітет  селищної ради В И Р І Ш И В:  

1. Затвердити план роботи  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій при виконкомі селищної  ради на 2022 рік 

(додається). 

2.  Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

при виконкомі Чупахівської селищної ради в своїй діяльності неухильно 

дотримуватись норм чинного законодавства, Положення про комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

виконкомі селищної ради, заходів передбачених планом роботи зазначеного в 

п. 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

  

  Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№135 

29.12.2021                                                                                          смтЧупахівка 

 

Про прийняття субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 

 

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного 

кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі рішення восьмої сесії восьмого 

скликання Сумської обласної ради від 29.10.2021 року «Про внесення змін до 

рішення Сумської обласної ради від 18.12.2020 «Про обласний бюджет 

Сумської області на 2021 рік», виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ: 
1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду по ККД 

41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 2 200,00 

грн. 

2. Направити на видатки загального фонду бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади по ТПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 2 200, 00 грн. 

3. Рішення «Про прийняття субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного 

періоду 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№136 

 

29.12.2021                                                                                          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» 

 

Керуючись статтею 22, статтею  89 Бюджетного кодексу України, 

підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі 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», розпорядження голови Сумської ОДА «Про 

внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2021 рік» від 

22.12.2021 року №814-ОД, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зменшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету 

на 2021 рік за кодом класифікації доходів бюджету 41051400 «Субвенція з 

місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» в сумі 30 000,00 грн. 

2. Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради за кодом програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів по ТПКВКМБ 

0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» 28 298,00 грн., КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в 

сумі 2 863 ,00грн., збільшити обсяг бюджетних призначень по КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» 1 161,00 грн. 

3. Зменшити обсяг доходів загального фонду селищного бюджету 

на 2021 рік за кодом класифікації доходів бюджету 41055000 «Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» в сумі 8 927,73 грн. 



 

4. Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 

споживання головному розпоряднику коштів загального фонду – 

Чупахівській селищній раді за кодом програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів по ТПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи 

з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ 2730 «Інші 

виплати населенню» в сумі 8 927,73 грн. 

5. Рішення «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» в послідуючому 

подати на затвердження  чергової сесії. 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 
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