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П Р О Т О К О Л  № 07 

засідання виконавчого комітету 
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                                                                                     від 13.05.2022 

                              

                              Рішення з № 41 - 50 

 



 

 

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 13.05.2022 року 

 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року 

«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2022 рік» 

41 

2 Про внесення змін до селищних цільових програм по 

галузях 
 

42 

3 Про внесення змін до структури та штатної чисельності КП 

«Добробут»  Чупахівської селищної ради в 2022році 

43 

4 Про затвердження акту передачі продуктів харчування, які 

знаходяться на обліку Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

44 

5 Про затвердження акту передачі продуктів харчування, які 

знаходяться на обліку КЗ Чупахівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області 

45 

6 Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади за 1 квартал 2022 року 

 

46 

7 Про затвердження Порядку використання легкового 

автомобіля для поїздок,пов’язаних із службовою діяльністю 

 

47 

8 Про призначення відповідального за приміщення для 

зберігання зброї 

 

 

48 



9 Про затвердження акту обстеження житла(майна), 

пошкодженого (зруйнованого) внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією російської федерації 

49 

10 Про внесення змін до штатних розписів закладів культури 

та бібліотечних установ Чупахівської селищної ради 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 07                                                                                 від 13.05.2022 

Cекретар селищної ради                                             Микола Маслюк 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                        селищної ради 

Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                       ступенів 

 

Яна Севян -                                                 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 : 

1/41. Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення №  41 приймається. 

 

2/42. Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.                                             

В И Р І Ш И Л И: Рішення №  42 приймається. 

3/43. Про внесення змін до структури та штатної чисельності КП «Добробут»  

Чупахівської селищної ради в 2022році 

 ДОПОВІДАЄ: Валентина Горбатенко  - головний бухгалтер КП «Добробут» 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 43 приймається. 

4/44. Про затвердження акту передачі продуктів харчування, які знаходяться 

на обліку Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області                                                                  

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, 

туризму,молоді та спорту                                                                                                                  

ВИРІШИЛИ: Рішення № 44 приймається. 

5/45.Про затвердження акту передачі продуктів харчування, які знаходяться 

на обліку КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-

1» Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, 

туризму,молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 45 приймається. 

 

 

 

 



6/46. Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади за 1 квартал 2022 року 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 46 додається. 

 

7/47.Про затвердження Порядку використання легкового автомобіля для 

поїздок,пов’язаних із службовою діяльністю. 

ДОПОВІДАЄ:Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 47 додається. 

 

8/48. Про призначення відповідального за приміщення для зберігання зброї.  

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 48 додається. 

 

9/49.Про затвердження акту обстеження житла(майна), пошкодженого 

(зруйнованого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною агресією російської федерації 

ДОПОВІДАЄ:Світлана ХИЖНЯК – начальник відділу ЖКГ та благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 49 приймається. 

 

10/50.Про внесення змін до штатних розписів закладів культури та 

бібліотечних установ Чупахівської селищної ради                                                                            

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, 

туризму,молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 50 приймається. 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№41 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення  

тринадцятої сесії восьмого скликання  

Чупахівської селищної ради  

від 20.12.2021 року «Про бюджет  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2022 рік» 

 

Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89 Бюджетного кодексу 

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

самоврядування в Україні», клопотання відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту, Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25 000,00 грн. та 

направити на ТПКВКМБ 0610180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25 000 

грн.; 

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу по ТПКВКМБ 0610180 «Інша діяльність у сфері державного 

управління». 

З ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7 000,00 грн. та направити на 

ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 7 000,00 грн.;  

З ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 

грн. та направити на ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в 

сумі 50 000,00 грн. 

2. Внести відповідні зміни до «Програми заходів національного 

спротиву Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік» 

Внести відповідні зміни до «Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.» 



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

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік » в послідуючому 

подати на затвердження  чергової сесії. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№42 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до селищних  

цільових програм по галузях 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 28, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

начальника фінансового відділу Чупахівської селищної ради Касьяненко 

Анни Іванівни про внесення змін до селищних цільових програм по галузях, 

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до Програми заходів національного спротиву 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік, а саме п 8 

паспорту Програми доповнити та викласти в новій редакції:  

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

 

За джерелами 

фінансування: 

Бюджет сільської 

територіальної громади 

Інші джерела 

 

276,8 тис. грн. 

(-50,0) 

 

 

 

 

 

276,8 тис. грн. 

(-50,0) 

0,0 тис. грн. 

 

2. Додаток 1 до Програми «Заходи з реалізації Програми заходів 

національного спротиву Чупахівської селищної територіальної громади на 

2022 рік» доповнити та викласти в новій редакції (Додаток додається).  

3. Внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр., а саме п 8 паспорту Програми 

благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. 

доповнити та викласти в новій редакції:  

8 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,           

тис. грн. 

2022 р.- 827,6 (-25,0) 

2023 р. - 1100,0 

2024 р. – 950,0 

 
у тому числі:  

8.2 
кошти селищного бюджету, тис. 2022 р.- 527,6 (-25,0) 



грн. 2023 р. - 800,0 

2024 р. – 650,0 

8.3 інших джерел, не заборонених 

законодавством України 

2022 р.- 300,0 

2023 р. - 300,0 

2024 р. – 300,0 

 

3.1. Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми благоустрою 

неселенних пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.» доповнити 

та викласти в новій редакції: 

Джерела 

фінансування 

2022 рік 

тис.грн. 

2023 рік 

тис. грн. 

2024 рік 

тис. грн. 

Всього 

тис. грн. 

Селищний бюджет 
527,6 

(-25,0) 
800,0 650,0 1977,6 

Інші джерела 300,0 300,0 300,0 900,0 

РАЗОМ: 827,6 1100,0 950,0 2877,6 

3.2. Додаток 2 «Заходи Програми благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рік» доповнити та викласти в новій 

редакції: 

Напрямки Виконавці 
Строк 

виконання 

заходу 

Джерела фінансування 
Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),   

тис. гривень 

Очікувані 

результати 

Селищний 

бюджет 
Інші 

джерела 

Вирішення 

загальних 

питань по 

благоустрою 

Селищна 

рада 
2022-2024 рр 1977,6 

(-25,0) 
900,0 2877,6 

(-25,0) 
Створення 

повноцінної 

матеріально-

технічної 

бази для 
здійснення 

благоустрою 

 

4. Рішення «Про внесення змін до селищних цільових програм по 

галузях» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 



 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Джерела 

фінансуванні, 

 тис. грн. 

Загальні обсяги 

фінансуванні, 

тис.грн. 

1. Придбання продуктів харчування для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, внутрішньо 

переміщених осіб та населення, в тому числі створення 

запасів. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

46,8 

2 Придбання медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, внутрішньо 

переміщених осіб та населення, в тому числі створення 

запасів. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

30,0 

 

 

 

 

3 Придбання засобів радіозв’язку, основних засобів, 

предметів та матеріалів для підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань територіальної 

оборони. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

4 Придбання предметів та матеріалів для облаштування 

об’єктів для підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної оборони, сил 

опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури, захисних споруд, 

вогневих позицій. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

 

5 Придбання паливно – мастильних матеріалів для 

забезпечення перевезення особового складу підрозділів 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

Бюджет селищної 

територіальної 

100,0 



 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, резервістів, 

військових, поліції, працівників критичної інфраструктури 

до місць виконання практичних дій. 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

громади 

 

Інші джерела  

(-50,0) 

6 Виконання першочергових заходів підготовки території 

Чупахівської селищної територіальної громади до оборони 

в особливий період. 

Виконавчий комітет 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

7 Забезпечення транспортними засобами для потреб 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

8 Придбання військового спорядження (касок, 

бронежилетів, розгрузочні жилети тощо) для потреб 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела  

100,0 

РАЗОМ 276,8 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№43 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до  структури КП «Добробут» Чупахівської селищної ради, 

затвердженої 27.05.2018 року зі змінами та доповненнями, керуючись ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення 

ефективності і якості праці, введення в структуру та штатний розпис  КП 

«Добробут» посадової одиниці тракториста -1 штатної одиниці, виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

  

 

1.  Внести зміни до структури і штатної чисельності КП «Добробут» 

Чупахівської селищної ради. 

2. Ввести до структури та штатної чисельності посаду тракториста -1 штатну 

одиницю з 16.05.2022 року. 

3. Рішення виконавчого комітету про введення штатної одиниці затвердити на 

черговій сесії Чупахівської селищної ради. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до 

структури та штатної 

чисельності КП «Добробут»  

Чупахівської селищної ради в 

2022році 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 44 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про затвердження акту передачі 

продуктів харчування, які знаходяться 

на обліку Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

        Керуючись статтями 26,60Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та розглянувши 

клопотання директора Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів С.М.Макарової, 

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт передачі продуктів харчування, які знаходяться на обліку 

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, на Охтирську районну лікарню (додається) 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області забезпечити 

оформлення відповідних документів та внести відповідні зміни до реєстру 

бухгалтерського обліку.  

 

3. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою 

 

 

 Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 45 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка 

Про затвердження акту передачі 

продуктів харчування, які знаходяться 

на обліку КЗ Чупахівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко-1» Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської 

області 

 

        Керуючись статтями 26,60 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та розглянувши 

клопотання завідувача  Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області , виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт передачі продуктів харчування, які знаходяться на обліку 

Комунального закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області, на Охтирську районну лікарню (додається) 

2. Головному бухгалтеру Комунального закладу Чупахівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Охтирського району Сумської 

області забезпечити оформлення відповідних документів та внести 

відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку.  

 

3. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою 

 

 

 Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

                       

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 46 

 

13.05.2022                                                                                          смт Чупахівка 

Про схвалення звіту про 

виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади 

за 1 квартал 2022 року 

 

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а» ст. 28,    ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

виробничу необхідність, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади за 1 квартал 2022 року: 

по доходах в сумі 8 362,2 тис. гривень, в тому числі загального фонду в сумі 

8 196,3 тис. гривень (додаток №1) та спеціального фонду в сумі 165,9 тис. гривень 

(додаток №2), 

по видатках в сумі 7 347,7 тис. гривень, в тому числі загального фонду в 

сумі 7 294,0 тис. гривень (додаток №3); спеціального фонду в сумі 53,7 тис. 

гривень (додаток №4). 

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади за 1 квартал 2022 року» в послідуючому подати 

на затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради  

«Про виконання бюджету  

Чупахівської селищної територіальної громади  

за 1 квартал 2022 року» 

 

1. Загальна характеристика виконання бюджету                                                                      

за 1 квартал 2022 рік 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, рішення тринадцятої сесії 

восьмого скликання «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік» від 20.12.2021 року та уточненим розписом бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік станом на 01.04.2022 року було 

затверджено: 

- доходів у сумі 9 835,0 тис. гривень, з них загальний фонд –                   

9 617,3 тис. гривень, спеціальний фонд – 217,7 тис. гривень;   

- видатків – у сумі 15 988,0 тис. гривень, з них загальний фонд –         

10 009,5 тис. гривень, спеціальний фонд – 5 988,5 тис. гривень.  

Фактично надійшло 8 362,2 тис. гривень, з них до загального фонду – 

8 196,3 тис. гривень (85,22% до уточненого річного плану), спеціального фонду – 

165,9 тис. гривень (76,23% до уточненого річного плану). Виконання планових 

показників загального фонду без урахування трансфертів становить 3 329,9 тис. 

гривень (70,09% до уточненого річного плану), спеціального фонду – 165,9 тис. 

гривень (76,23% до уточненого річного плану). 

Офіційних трансфертів до загального фонду бюджету надійшло 84 866,3 

тис. гривень (100% до уточненого річного плану), до спеціального фонду –  0,0 

тис. гривень. 

Фактичні видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 

за 1 квартал 2022 рік склали 7 347,73 тис. гривень, з них загальний фонд – 

7 294,03 тис. гривень, або 72,87% уточненого плану за 1 квартал 2022 року, 

спеціальний фонд – 53,7 тис. гривень, або 0,9% від уточненого плану на 1 квартал 

2022 рік. 

Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади у розмірі 135,2 тис. гривень, що становить 0,35 відсотка 

видатків загального фонду бюджету. 

 

 

 



 

2. Показники економічного розвитку регіону 

Чупахівська селищна територіальна громада утворена шляхом об’єднання 2 

сільських та 1 селищної ради. Адміністративним центр СТГ- є смт Чупахівка. 

Межує з Чернеччинською сільською територіальною громадою, Комишанською 

сільською територіальноюгромадою та Лебединською міською територіальною 

громадою.  

Чупахівська селищна ТГ займає площу 3 625,48 га. 

Адміністративний центр – селище Чупахівка. Питома вага громади в області 

за територією – 0,15%, по населенню – 0,5%. Для громади характерним є 

переважання сільського населення, на характер розселення якого значно 

впливають природні умови. 

Станом на 01.04.2022 року на території громади проживє 4,610 тис. осіб. 

Чисельність населення віком від 18 років – 4015 осіб. Кількість дітей – 595 особи. 

Працездатне населення становить 58,5% від загальної кількості, зайнятого 

населення – 35,1%, безробітні - 2,8%. Низька урбанізація та щільність населення 

створюють додаткові проблеми у розвитку громади, пов’язані з обмеженістю 

трудових ресурсів. 

Важливим стратегічним пріоритетом розвитку громади є агропромисловий 

комплекс, який забезпечує виробництво конкурентоспроможної 

сільськогосподарської продукції та задовольняє потреби населення громади в 

більшості видів продовольства.  

У сільському господарстві здійснюють свою господарську діяльність 24 

сільськогосподарських підприємств, з них: 4 (16,7%) – товариств з обмеженою 

відповідальністю, 4 (16,7 %) – приватні сільськогосподарські підприємства, 8 

(33,1%) – фермерські господарства, 4 (16,7%) – селянських (фермерських) 

господарств, 4 (16,7 %) – приватних підприємств, 2 фізичні особи-підприємця. 

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території 

Чупахівської СТГ є ПСП АФ «Піонер» (питома вага надходжень – 20,6%), ПСП 

АФ «Десна» (питома вага надходжень – 8,4%), ТОВ «Жасмін» (питома вага 

надходжень – 3,5%), ПСП «Ташань» (питома вага надходжень – 7,4%), ТОВ 

«Нива-Агротех» (питома вага надходжень – 5,1%), ПП «Довжик» (питома вага 

надходжень – 10,9%). 

ПСП АФ «Піонер» окрім вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур також займається розведенням великої 

рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби та буйволів, коней, 

овець і кіз, свиней, свійської птиці. Ще одним різновидом діяльності даного 

підприємств є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 



 

кормами для тварин, живими тваринами, фруктами й овочами, молочними 

продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. 

У промисловості провідне місце належить ПСП АФ «Піонер», яке 

займається таким видам діяльності як перероблення молока, виробництво масла 

та сиру, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, м'яса, 

олії та тваринних жирів. Виробництво готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах. 

На території Чупахівської селищної територіальної громади зареєстровано 

70 фізичних осіб-підприємців, з них 3 особи завершили свою діяльність у 2021 

році. 

У Чупахівській селищній ТГ налічується 108 сільських комунальних доріг 

довжиною 93 км, у тому числі: доріг з твердим покриттям – 65 км (70%), 

ґрунтових – 28 км (30%). 

Пріоритетним завданням на 2022 рік жителі громади вибрали ремонт доріг, 

саме тому триває процес виготовлення проектно-кошторисної документації на 

проведення капітального ремонту ділянок місцевих доріг в смт Чупахівка. 

З метою вирішення питання забезпечення населення громади якісною 

питною водою, у 2021 році розпочато виготовлення пректно-кошторисної 

документації на будівництву водогінної мережі в смт Чупахівка за рахунок 

субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій в сумі 320,0 тис. грн.  

Медична мережа громади нараховує КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, Олешнянський АЗПСМ, 3 

фельдшерсько-акушерських пунктів та 2 фельдшерських пунктів.  

У 2021 році з Державного бюджету Украни було виділено субвенцію на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а 

саме 700,0 тис. грн. на капітальний ремонт приміщення та 800,0 тис. грн. на 

придбання медичного обладнання для Чупахівської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги». З бюджету селищної ТГ було виділено кошти в сумі 77,0 тис. грн. на 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

приміщення Чупахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради. На даний момент вищезгадані роботи не 

закінченні у зв'язку з вторгненням Російської Федерації на територію України та 

безпосередньо веденням бойовий дій в  Сумській області. 

У Чупахівській селищній територіальній громаді налічується дві школи, 

одна філія та один дошкільний навчальний заклад. 

У 2021-2022  навчальному році у 23 класах закладів загальної середньої 



 

освіти навчається 322 учні, середня наповнюваність у класах становить 14 учнів. 

У закладах дошкільної освіти виховується 74 дитини. Рівень охоплення 

дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років становить 81,0% (місто – 75%, село – 

100,0%), від 3 до 6 років – 89,9% (місто– 87%, село – 95,7%).  

Показник охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3 

до 6 років  становить 100%. 

Шкільними автобусами забезпечено підвіз 268 (із них – 57 дошкільнят) 

дітей (100%), які проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти 

та в зворотному напрямку. 

Упродовж 4 років у громаді впроваджуються заходи спрямовані на 

створення комфортних умов для школярів. За цей час придбано мультимедійне 

обладнання, дидактичний матеріал. Класні кімнати учнів Нової української школи 

оснащені новими сучасними меблями (столи та стільці учнівські, осередок для 

вчителя, шафи для дидактичного матеріалу, тематичні зони).  

У перший рік існування громади з Державного бюджету України було 

виділено субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій для реконструкції другого корпусу Чупахівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної ради в сумі 2 720,0 тис грн. За рахунок цих 

коштів було замінено дах, вікна та двері, а також утеплено фасад будівлі. На 

даний момент вищезгадані роботи не закінченні у зв'язку з вторгненням 

Російської Федерації на територію України та безпосередньо веденням бойовий 

дій в Сумській області. 

 

3. Доходи 

До загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади у 1 кварталі 2022 року надійшло доходів (без урахування трансфертів) – 

8 196,3 тис. гривень (85,22% до уточненого плану за відповідний період). У 

порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження (без урахування 

трансфертів) за 1 квартал 2022 рік зросли на 6,5%, або на 532,7 тис. гривень. 

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 1 606,0 тис. 

гривень (64,06% до уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 

кварталом 2021 року надходження зменшилися на 4,2% або на 70,8 тис. гривень. 

Причиною не виконання планових показників слід вважати вторгнення 

Російської Федерації на територію України та безпосередньо веденням бойовий 

дій в Сумській області. 

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло у сумі 

232,0 тис. гривень (132,8% до уточненого плану за відповідний період). У 

порівнянні з 1 кварталом 2021 року надходження збільшилися на 3,6% або на 8,3 

тис. гривень.  

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення 

надійшло у сумі 0,2 тис. гривень (196,4% до уточненого плану за відповідний 



 

період). У порівнянні з 1 кварталом 2021 року надходження збільшилися на 49% 

або на 0,1 тис. гривень.  

Акцизного податку надійшло у сумі 22,1 тис. гривень (85,77% до 

уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 кварталом 2021 року 

надходження зменшилися на 11,6% або на 2,9 тис. гривень.  

Причиною не виконання планових показників слід вважати вторгнення 

Російської Федерації на територію України та безпосередньо веденням бойовий 

дій в Сумській області. 

Податку на майно надійшло у сумі 353,5 тис. гривень (50,7% до уточненого 

плану за відповідний період). У порівнянні з 1 кварталом 2021 року надходження 

зменшилися на 37% або на 207,2 тис. гривень.  

Причиною не виконання планових показників слід вважати вторгнення 

Російської Федерації на територію України та безпосередньо веденням бойовий 

дій в Сумській області. 

Єдиного податку надійшло у сумі 1 075,3 тис. гривень (80,12% до 

уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 кварталом 2021 року 

надходження зменшилися на 1,5% або на 16,4 тис. гривень.  

Причиною не виконання планових показників слід вважати вторгнення 

Російської Федерації на територію України та безпосередньо веденням бойовий 

дій в Сумській області. 

Неподаткові надходження становлять 40,8 тис. гривень (949,6% до 

уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 кварталом 2021 року 

надходження збільшилися на 84% або на 34,3 тис. гривень. Значне збільшення 

відбулося за рахунок сплати адміністративного збору за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, послуга, яку з 2021 року надає 

Центр надання адміністративних послуг Чупахівської селищної ради, а також за 

рахунок надходження коштів за шкоду, що заподіяна на земельнихділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття. 

До спеціального фонду Чупахівської селищної територіальної громади 

надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 165,9 тис. гривень (76,23% 

до уточненого плану за відповідний період) або на 59,3% менше ніж за 

відповідний період минулого року, в тому числі: 

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 4,0%) – 6,7 тис. 

гривень, надходження за аналогічний період 2021 року цього податку склали 7,8 

тис. гривень. Тобто надходження зменшились на 1,1 тис. гривень, або 14,1%; 

власні надходження бюджетних установ (питома вага 64,2%) – 59,3 тис. 

гривень (54,19% від уточненого плану за відповідний період), надходження за 

аналогічний період 2021 року цього податку склали 102,1 тис. гривень. Тобто 

надходження зменшились на 42,8 тис. гривень, або 41,9%; 



 

благодійні внески, гранти та дарунки (питома вага 0,7%) – 1,1 тис. гривень 

(не заплановано) отримано продуктові набори від благодійних організацій для 

вразливих категорій населення; 

цільові фонди, утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади – 

100,0 тис. гривень (питома вага – 60,3%).  

4. Видатки та заборгованість 

Фактичні видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади за 1 квартал 2022 року склали 7 347,7 тис. гривень, з них 

загальний фонд – 7 294,0 тис. гривень, виконано на 72,87% від уточненого плану 

на 1 квартал 2022 року, спеціальний фонд – 53,7 тис. гривень, виконано на 0,9% 

від уточненого плану на 1 квартал 2022 року. 

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 1 

квартал 2022 рік проводилися відповідно до помісячного розпису, згідно 

встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних 

коштів, затверджених рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» від 20.12.2021 року. 

У межах одержаних коштів, у першу чергу фінансувалися захищені статті 

видатків: виплата заробітної плати з нарахуваннями, придбання медикаментів, 

продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, трансферти 

місцевим бюджетам, інше. 

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади по галузях виконані наступним чином: 

ТПКВКМБ 0100 «Державне управління» – заплановано з урахуванням змін 

1 491,0 тис. гривень, фактично виконано на 99,1 %, або 1 478,2 тис. гривень, з них 

на:  

заробітну плату з нарахуваннями – 1 436,4 тис. гривень (виконано – 100%); 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 13,1 тис. гривень (виконано – 

83,4%); 

оплата послуг (крім комунальних) – 6,9 тис. гривень (виконано – 79,3%); 

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 9,0 тис. гривень 

(виконано – 96,5%); 

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%); 

інші поточні видатки – 12,7 тис. гривень (виконано – 60,8%). 

ТПКВКМБ 1000 «Освіта» – заплановано з урахуванням змін 4 333,4 тис. 

гривень, фактично виконано на 99,99 %, або 4 333,38 тис. гривень, з них на:  

заробітну плату з нарахуваннями – 4 167,6 тис. гривень (виконано – 

99,99%); 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,0 тис. гривень (виконано – 

0,0%); 



 

медикаменти та перев'язувальні матеріали – 0,0 тис. гривень (виконано – 

0,0%); 

продукти харчування – 42,3 тис. гривень (виконано – 100%); 

оплата послуг (крім комунальних) – 8,8 тис. гривень (виконано – 100%); 

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 101,1 тис. гривень 

(виконано – 99,99%); 

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%); 

інші поточні видатки – 13,6 тис. гривень (виконано – 99,99%). 

ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я» – заплановано з урахуванням змін 

495,0 тис. гривень, фактично виконано на 93,9 %, або 464,7 тис. гривень, з них на:  

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 

464,7 тис. гривень (виконано – 93,9%). 

ТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» 

заплановано з урахуванням змін 338,3 тис. гривень, фактично виконано на 100%, 

або 338,3 тис. гривень, з них на:  

заробітну плату з нарахуваннями – 270,0 тис. гривень (виконано – 100%); 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 0,0 тис. гривень (виконано – 

0,0%); 

продукти харчування – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%); 

оплата послуг (крім комунальних) – 0,6 тис. гривень (виконано – 100%); 

видатки на відрядження – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%); 

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 0,0 тис. гривень 

(виконано – 0,0%); 

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%); 

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 

0,2 тис. гривень (виконано – 100%); 

інші виплати населенню – 67,5 тис. гривень (виконано – 67,5%). 

ТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво» заплановано з урахуванням змін 

381,4 тис. гривень, фактично виконано на 100%, або 381,4 тис. гривень, з них на:  

заробітну плату з нарахуваннями – 376,1 тис. гривень (виконано – 100%); 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,3 тис. гривень (виконано – 

100%); 

оплата послуг (крім комунальних) – 3,4 тис. гривень (виконано – 100%); 

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 0,5 тис. гривень 

(виконано – 100%). 

ТПКВКМБ 6000 «ЖКГ» – 152,8 тис. гривень (95,0%), з них забезпечення 

функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують 

та/або надають житлово-комунальні послуги (фінансова підтримка КП 

«Добробут») – 53,2 тис. гривень; 

ТПКВКМБ 9000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 95,3 тис. гривень 

(100%), в тому числі Грунському сільському бюджету в сумі 95,3 тис. гривень. 



 

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади за 1 квартал 2022 року направлено видатків (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 7 198,7 тис. гривень, у тому числі 

на: 

Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ у сумі 

6 250,2 гривень, що становить 86,8 % до обсягу видатків загального фонду (без 

врахування міжбюджетних трансфертів ) за 1 квартал 2022 року; 

Оплату енергоносіїв у сумі 156,7 тис. гривень, що становить 2,2% до обсягу 

видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1 

квартал 2022 року; 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 14,4 тис. 

гривень, що становить 0,2% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за 1 квартал 2022 року; 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали в сумі 0,0 тис. гривень, що 

становить 0,0% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за 1 квартал 2022 року; 

Придбання продуктів харчування в сумі 42,3 тис. гривень, що становить 

0,6% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за 1 квартал 2022 року; 

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 123,2 тис. гривень, що становить 

1,7% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за 1 квартал 2022 року; 

Видатки на відрядження в сумі 0,0 тис. гривень, що становить 0,0% до 

обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 

1 квартал 2022 року; 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) у 

сумі 518,1 тис. гривень, що становить 7,2% до обсягу видатків загального фонду 

(без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1 квартал 2022 року; 

Інші виплати населенню в сумі 67,5 тис. гривень, що становить 0,9% до 

обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 

1 квартал 2022 року. 

Інші поточні видатки у сумі 26,3 тис. гривень, що становить 0,4% до обсягу 

видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1 

квартал 2022 року. 

Видатки спеціального фонду за 1 квартал 2022 року виконані на 53,7 тис. 

гривень, або 0,9% від уточненого плану на звітний період. 

- державне управління – 3,7 тис. гривень; 

- освіта – 38,2 тис. гривень; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 11,8 тис. гривень; 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за 1 квартал 2022 року відсутня. 

«Фінансування» 

Протягом 1 кварталу 2022 року передача коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) склала 1 200,00 тис. гривень.   



 

У 1 кварталі 2022 року на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

тимчасово вільні кошти не розміщувались.  

У 1 кварталі 2022 року розподілено вільних залишків коштів в сумі 6 163,1 

тис.гривень.  

«Кредитування». Протягом 1 кварталу 2022 року Чупахівська селищна 

територіальна громада кредитів не брала та не отримувала. 

Міжбюджетних трансфертів надійшли до бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади в сумі 4 866,3 тис.гривень: 

- базова дотація 1 350,6 тис. гривень (100% до уточненого плану за звітний 

період); 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –             

2 878,5 тис. гривень (100% до уточненого плану за звітний період); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджетам – 2,9 тис. гривень (100% до уточненого плану звітного періоду); 

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду – 17,9 тис. гривень (100% до 

уточненого плану звітного періоду); 

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету – 616,4 тис. гривень(100% до уточненого плану звітного 

періоду). 

«Інша інформація» Фінансовим відділом Чупахівської селищної ради 

проводились перевірки щодо правильності складання, затвердження та виконання 

кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які 

фінансуються з місцевого бюджету. Порушення бюджетного законодавдства 

відсутні.  

 

 

Начальник фінансового відділу                                      Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 47 

 

 

25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       

смт Чупахівка 

 

Про затвердження Порядку використання 

легкового автомобіля для поїздок, 

пов’язаних із службовою діяльністю 

  

               Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 

848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними 

установами та організаціями» (зі змінами),  Закону України «Про місцеве 

самоврядування», з метою  раціонального використання та збереження 

службового автомобіля, забезпечення виробничої та транспортної  дисципліни 

виконавчий комітет селищної ради  ВИРІШИВ: 

     1. Затвердити Порядок використання легкового автомобіля для поїздок із 

службовою діяльністю (додаток 1). 

     2. Затвердити список посадових осіб Чупахівської селищної ради, яким 

дозволяється користуватись службовим автомобілем у вихідні, святкові та 

неробочі дні для виконання невідкладної і непередбачуваної роботи відповідно до 

повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.  
 

  Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Додаток 1 

                              до рішення виконкому Чупахівської селищної 

                                                        ради  від  
  

ПОРЯДОК 

використання легкового автомобіля 

для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю 

1. Загальні положення 

   1.1. Порядок використання легкового автомобіля для поїздок, пов’язаних із 

службовою діяльністю в Чупахівській селищній раді (далі – Порядок), розроблено 

на підставі постанови Кабінету Міністрів України від  04.06.2003 № 848 «Про 

впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та 

організаціями» (зі змінами), з метою раціонального використання службового 

автомобіля Чупахівської територіальної громади. 

   1.2. Чупахівська селищна рада використовує автомобіль для поїздок, пов’язаних 

із службовою діяльністю ( далі – службовий автомобіль) – легковий автомобіль 

модель Део Сенс Т13110, 2004 року випуску та ЗАЗ Сенс , 2013 року випуску. 

2. Використання службового автомобіля 

   2.1. Службовий автомобіль використовується посадовими особами Чупахівської 

селищної ради виключно для цілей, пов’язаних зі своєю службовою діяльністю в 

Чупахівській селищній раді відповідно до діючих норм законодавства, 

регулюючих порядок використання службового автомобільного транспорту та 

цього Порядку. 

   2.2. Транспортні послуги надаються у межах робочого часу, встановленого 

Правилами внутрішнього розпорядку. У вихідні, святкові та неробочі дні для 

виконання невідкладної і непередбачуваної роботи відповідно до повноважень, 

покладених на органи місцевого самоврядування згідно з чинним законодавством, 

а також під час службового відрядження транспортні послуги надаються згідно з 

розпорядження селищного голови та з урахуванням додатку 2 до рішення 

Чупахівської селищної ради  від       2022 №  . 

   2.3. Обслуговування посадових осіб апарату Чупахівської селищної ради та її 

структурних підрозділів службовим автомобілем та його утримання здійснюється 

в межах  асигнувань, передбачених у кошторисі. 

   2.4. За дотриманням порядку використання службового автомобіля визначається 

відповідальна особа. 

   2.5. Право на керування службовим автомобілем має водій, який відноситься до 

працівників Чупахівської селищної ради й має відповідне посвідчення на право 

керування транспортним засобом, та медичну довідку  відповідного зразка. 

   2.6. Водію службового автомобіля забороняється допускати до управління 

автомобілем сторонніх осіб. 

   2.7. Право керування службовим автомобілем у разі наявності відповідних 

документів має: 



 

- секретар селищної ради; 

- заступник  селищного голови. 

   2.8. Водій, за яким закріплений службовий автомобіль, повинен  дотримуватись 

Правил дорожнього руху України. 

   2.9. Підставою для службового відрядження є належним чином оформлене 

розпорядження  селищного голови. 

   2.10. Документом обліку транспортної роботи службового автомобіля є 

подорожній лист. Заповнення всіх його реквізитів є обов’язковим. Виїзд 

службового автомобіля без подорожнього листа  забороняється. 

   2.11Після кожної поїздки посадова особа, в розпорядження якої надано 

автомобіль, у подорожньому листі водія підтверджує особистим підписом  час 

закінчення обслуговування та пробіг автомобіля. 

   2.12. Посадова особа, в розпорядження якої надано службовий автомобіль та/ 

або відповідальна особа, яка відповідає за дотриманням  порядку використання 

службового автомобіля, має  здійснювати контроль за його виїздом до місця 

стоянки та зафіксувати пробіг кілометрів за попередній день. 

   2.13. За своєчасність проведення технічного огляду службового автомобіля, 

технічний стан службового автомобіля, забезпечення його безпечної експлуатації 

відповідно  до інструкції з експлуатації, чистоту його утримання несе 

відповідальність водій службового автомобіля. Про необхідність проведення 

технічного огляду та при потребі проведення ремонту, заміни вузлів та механізмів 

службового автомобіля водій повідомляє посадову особу, в розпорядженні якої 

знаходиться службовий автомобіль, та/або відповідальну особу, яка відповідає за 

дотримання порядку використання службового автомобіля. 

   2.14. Посадові особи, в розпорядженні яких надано службовий автомобіль, водій 

повинні суворо дотримуватись використання лімітів палива і мастильних 

матеріалів. 

   2.15. Норми витрат пального та мастильних матеріалів на службовий автомобіль 

Чупахівської селищної ради встановлюються відповідно до Норм витрат палива і 

мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом 

Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43, та технічного  паспорту 

службового автомобіля й затверджується розпорядженням селищного голови. 

   2.16. Збільшення ліміту витрат палива і мастильних матеріалів допускається за 

розпорядженням селищного голови. 

   2.17. Списання пального та мастильних матеріалів проводиться в межах 

норм,затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 

43, на підставі подорожніх листів згідно з пробігом службового автомобіля. 

   2.18. Наднормативне безпідставне споживання пального та мастильних 

матеріалів списується за рахунок винної особи. 
  

3. відповідальність за порушення при використанні службового автомобіля 

   3.1. У випадку порушення встановленого порядку використання службового 

автомобіля проводиться службове розслідування для виявлення винних осіб. 

   3.2. Водій, причасний до дорожньо-транспортної пригоди, повинен діяти 

відповідно до правил дорожнього руху України. 



 

   3.3. Особа, винна у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди при використанні 

службового автомобіля несе відповідальність відповідно до чинного 

законодавства України. 
  

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Додаток 2 

                                   до рішення виконкому Чупахівської селищної 

                                                        ради  від   
  

  

  

СПИСОК 

Посадових осіб Чупахівської селищної ради, 

яким дозволяється користуватись службовим автомобілем 

у вихідні, святкові та неробочі дні для виконання невідкладної і  

непередбачуваної роботи відповідно до повноважень, покладених на органи 

місцевого самоврядування 

  

   1.  Секретар селищної ради – постійно; 

   2.  Заступник селищного голови – постійно 

  

  

            Секретар селищної  ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                         ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 48 

 

13.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
 

Про призначення 

відповідального за 

приміщення для 

зберігання зброї 
 

 

           Відповідно  до пункту 4 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря Чупахівської 

селищної ради Миколи Маслюка про призначення відповідального за приміщення 

для зберігання зброї, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

1.Надати дозвіл на зберігання зброї, що належить добровільному формуванню                            

№ 1 територіальної оборони Чупахівської селищної ради, в кабінеті Захисту 

України Олешнянського НВК. 

2.Призначити відповідальним за приміщення для зберігання зброї, розташоване в 

кабінеті Захисту України Олешнянського НВК, заступника селищного голови 

Сергія Парнєкова. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 49 

 

 

13.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
 
 

Про затвердження акту 

обстеження житла(майна) 

пошкодженого (зруйнованого) 

внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, 

спричиненої збройною 

агресією російської федерації 

 

         Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України механізму  

проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії Росії будівель 

і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості 

їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу, з 

метою фіксації завданих пошкоджень; відповідно проекту постанови «Про 

внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 

об'єктів будівництва» прийнятого на урядовому засіданні 5 квітня 2022 року; 

змінами до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів 

будівництва, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 

12.04.2017 № 257,відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою Світлани Хижняк , виконавчий 

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

 

1. Затвердити акт обстеження житла(майна) пошкодженого (зруйнованого)  

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації 

2.   Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.      

  

          Секретар селищної ради                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D0%BF#Text


 

 

 

                ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 50 

 

13.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
 

 

 

 

 

 

 

Керуючись Законом України України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністерства культури України від 20.09.2011 №767/0/16-11 

«Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів 

народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх 

центрів і     установ державної і комунальної форми власності сфери культури», 

Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», з метою упорядкування 

штатної чисельності працівників закладів культури та бібліотечних установ 

Чупахівської селищної ради, виконком Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

 

1. Внести зміни до штатного розпису КЗ «Будинок культури  Чупахівської 

селищної ради»: 

1.1 вивести зі штатного розпису 2 штатних одиниці завідувача 

господарства; 

1.2 вивести зі штатного розпису  1 штатну одиницю керівника художнього; 

1.3 вивести зі штатного розпису 1 штатну одиницю керівника дитячого 

колективу; 

1.4 вивести зі штатного розпису 0,5 штатних одиниці інструктора з фізичної 

культури та спорту; 

1.5 вивести зі штатного розпису 2 штатних одиниці прибиральника 

службових приміщень; 

1.6 ввести до штатного розпису 1 штатну одиницю керівника гуртка; 

1.7 ввести до штатного розпису 0,5 штатних одиниці звукорежисера. 

Про внесення змін до штатних 

розписів закладів культури та 

бібліотечних установ Чупахівської 

селищної ради 

 



 

2. Затвердити штатний розпис КЗ « Будинок культури  Чупахівської селищної 

ради» (додаток 1) 

3. Внести зміни до штатного розпису КЗ «Публічна бібліотека  Чупахівської 

селищної ради»: 

3.1 вивести зі штатного розпису 1,5 штатних одиниці бібліотекаря 

4. Затвердити штатний розпис КЗ Будинок культури  Чупахівської селищної ради» 

(додаток 2) 

5. Дане рішення набирає чинності з 03 серпня 2022 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК  
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