
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до Програми
економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної
ради на 2022 рік та прогнозні
показники на 2023-2024 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника
фінансового відділу Чупахівської селищної ради Касьяненко Анни Іванівни
про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на 2023 –
2024 роки, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на
2023 – 2024», а самедо додатку 2 «Перелік заходів Програми економічного та
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні
показники на 2023 – 2024 роки та додатку 3 «Перелік селищних цільових
програм по галузях, фінансування яких у 2022 році здійснюватиметься за
рахунок коштів селищного бюджету» доповнити та викласти в новій редакції
(додатки додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до селищних
цільових програм по галузях

Відповідно до пункту 22 статті 26, 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, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. 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.- 727,6 (+7,6)
2023 р. - 1100,0
2024 р. – 950,0

у тому числі:

8.2 кошти селищного бюджету, тис.
грн.

2022 р.- 427,6 (+7,6)
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

1.2. 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 427,6
(+7,6) 800,0 650,0 1877,6

Інші джерела 300,0 300,0 300,0 900,0
РАЗОМ: 727,6 1100,0 950,0 2777,6



1.3. 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 1877,6
(+7,6)

900,0 2777,6
(+7,6)

Створення
повноцінної
матеріально-
технічної
бази для
здійснення
благоустрою

2. Внести зміни до Програми фінансової підтримки КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік, а саме пункт 8 паспорту програми  «Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації Програми» доповнити та викласти в новій
редакції:

8. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми

2022 рік – 1 382 400,00 грн. (+182 400,00 грн.)
Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки
може змінюватися в сторону збільшення

2.1 Додаток 1 «Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік» доповнити та викласти в
новій редакції:

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Строк

виконанн
я заходу

Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні
обсяги

фінансування(ва
ртість),
гривень
2022 рік

1. Придбання
предметів,
матеріалів,

обладнання та
інвентарю

-.Паливно-мастильних матеріалів,
запчастин до транспортних засобів

-.Канцелярського та письмового
приладдя, бланків, паперу та ін.;

-.Інших товарів

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету 63070,00

(+6070,0)

2 Придбання
медикаментів

та
перев’язуваль

них
матеріалів

- лікарських засобів та
перев’язувальних матеріалів;

- виробів медичного
призначення;

- дезінфікуючих засобів та інше

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету

30000,00

3 Оплата послуг
(крім

комунальних):

- оплата за користування
інтернетом та телефоном

- ремонт комп’ютера
-обслуговування програмного

забезпечення
- заправка картриджів

-інші послуги

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету

46357,00
(+8357,00)



4 Навчання Навчання (охорона праці,пожежна
безпека,телемедицина,)

2022р. Кошти
місцевого
бюджету

2000,00

5 Інші поточні
видатки

- сплата податків, зборів,
обов’язкових платежів, штрафів,

пені тощо
-видатки на відрядження

2022р. Кошти
місцевого
бюджету

36300,00

6 Відрядження - відрядження для медичних
працівників

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету

2000,00

7 Оплата праці і
нарахування
на заробітну

плату

-виплата заробітної плати
працівникам закладу,

працівникам ФАПів, операторам
котельні, адмінперсоналу та інш.

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету

673113,00

8 Оплата
комунальних

послуз

-оплата водопостачання
-оплата електроенергії

-інші енергоносії (дрова, вугілля)

2022р. Кошти
місцевого
бюджету

6600,00
275037,00
247950,00

(+168000,00)
РАЗОМ: 1382427,00

(+182427,00)

3. Внести зміни до Програми «Поліцейський офіцер громади
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», а саме пункт 6 паспорту
програми  «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, всього, у тому числі:» доповнити та викласти в новій редакції:

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього,
у тому числі:

330 тис. гривень (-320,0 тис. гривень)

6.1. коштів місцевого бюджету 330 тис. гривень (-320,0 тис. гривень)

3.1 Додаток 1 «Ресурсне забезпечення Програми» доповнити та
викласти в новій редакції:

тис.гривень
Обсяг коштів, що
пропонується залучити на
виконання Програми

Роки виконання Усього витрат на
виконання
Програми

2021 2022 2023

Місцевий бюджет 100 180 (-320) 50 330 (-320)

3.2 Додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації
програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на
2021-2023 роки» доповнити та викласти в новій редакції. Додаток 2
додається.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 2
до рішення шістнадцятої позачергової
сесії восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 23.02.2022 року

Напрямки
діяльності та заходи щодо реалізації програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради

на 2021-2023 роки»
№
з/
п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконанн

я

Відповідальний
виконавець

Д
ж

ер
ел

а
ф

ін
ан

су
ва

нн
я Джерела та обсяги

фінансування,
тис.грн.

Очікувані
результат

и
у тому числі:

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю

1. Покращення
умов роботи
поліцейських
офіцерів
громади
Чупахівської
селищної
ради

Придбання оргтехніки 2021-
2023

Чупахівська селищна
рада

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

30 - - Забезпеченн
я умов для
ефективног
о виконання
своїх
обов’язків
поліцейськи
ми
офіцерами
громади
Чупахівсько
ї селищної

Облаштування
кабінетів меблями

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада 10 80 7

Придбання
канцтоварів

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада 3 3 3

Придбання паливно -
мастильних
матеріалів для
службового

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада - - 20



автотранспорту
поліцейських
офіцерів громади

ради

Придбання
службового
автомобіля

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада
Головне управління
Національної поліції в
Сумській області

- - -

Технічне
обслуговування
службового
автомобіля

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада - 50 20

Ремонт приміщення
поліцейської станції

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада 50 2 -

Придбання
холодильника,
мікрохвильової
пічки, електор
чайника

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада

7 - -

Обслуговування
камер
відеоспостереження

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада - 5 -

Придбання та
обслуговування
апаратури зберігання
інформації з камер

2021-
2023

Чупахівська селищна
рада - 40 -



відеоспостереження
(сервер, монітор,
клавіатура, мишка,
джерело
безперебійного
живлення, інше)

Загальна сума по заходах Програми

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

100 180 50

Всього

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

                      330

Секретар селищної ради                                                                                                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження обсягу вільного залишку
коштів бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на 01.01.2022 року

Відповідно до частини 4 статті 14, статті 78, частини 4 статті 103-2 ,
частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, пункту 26 статті 27, статті
65 Закону України «Про місцеве самоврядування», постанови Кабінету
Міністрів України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», постанови Кабінету
Міністрів України від 16.02.2022 року №120 «Про затвердження Порядку та
умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання обладнання, модернізацію (проведення реконструкції та
капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої
освіти», на підставі висновку фінансового відділу про обсяг вільного
залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2022 року,
клопотання Чупахівської селищної ради, фінансового відділу Чупахівської
селищної ради, відділу світи, культури, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради, КЗ Чупахівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)
«Сонечко-1» Чупахівської селищної ради, КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради, Олешнянського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти імені Героя
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради, військової
частини А7320, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обсяг вільного залишку коштів загального фонду
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади станом на
01.01.2022 року в сумі 797 374,66 гривень.

Направити на видатки ТПКВКМБ 0611171 «Співфінансування заходів,
що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі
600 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 7 647,66 гривень.

ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»



КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» кошти в сумі 14 427,00 грн.

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
в сумі 25 000 гривень.

ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 23 300 гривень., КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 12 000 гривень.

ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів» в сумі 15 000 гривень., для військової частини А7320 з метою
організації підготовки, підтримки, забезпечення та виконання основних
завдань та повноцінного функціонування батальйону територіальної
оборони, який розташований в місті Охтирка Сумської області.

2. Затвердити обсяг вільного залишку коштів дотації 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 в сумі 568 000 гривень.

Направити на видатки ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної
освіти» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних
послуг» в сумі 300 000 грн., ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ  2275 «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» 100 000 гривень.,
ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»
кошти в сумі 168 000 гривень.

3. Затвердити обсяг залишку освітньої субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам станом на 01.01.2022 року в сумі 226 836,24 гривень.

Направити на видатки по ТПКВКМБ 0611061 «Надання загальної
середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 212 836,24 гривень., КЕКВ 2120 «Нарахування на
оплату праці» в сумі 14 000 гривень.

4. Затвердити обсяг залишку коштів загального фонду субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 4 520 878,94
гривень.

Передати на видатки спеціального фонду кошти в сумі 4 520 878,94
гривень, а саме на: ТПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування» в сумі 69 670,30 гривень., КЕКВ 3122 «Капітальне
будівництво (придбання) інших об’єктів в сумі 305 349 32 гривень., КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 700 000 гривень.,



ТПКВКМБ 0617363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ
3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 572,23 гривень., КЕКВ
3142 «Реконструкцію та реставрація інших об’єктів» в сумі 3 445 287,09
гривень.

5. Затвердити обсяг залишку коштів спеціального фонду цільового
фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади в сумі 50 002,42 гривень.

Направити на видатки спеціального фонду ТПКВКМБ 0117691
«Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
місцевими органами виконавчої влади» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 50 002,42
гривень.

6. Внести відповідні зміни до програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на
2023-2024 роки.

Внести відповідні зміни до «Програми благоустрою населених пунктів
Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.»

Внести відповідні зміни до «Програми фінансової підтримки КНП
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2022 рік».

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження рішень виконавчого
комітету, прийнятих в міжсесійний період

 На підставі статті 78,  80 Бюджетного кодексу України, частиною 23
статті 26, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу
Анни КАСЬЯНЕНКО про затвердження рішень виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в
міжсесійний період, а саме:

№21 від 18.02.2022 року «Про затвердження висновку фінансовго
відділу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального та
спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
станом на 01.01.2022 року»;

№22 від 18.02.2022 року «Про схвалення звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за 2021 рік».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка
Про прийняття субвенції з обласного бюджету субвенції з місцевого
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету та 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 розпорядження голови Сумської
обласної держаної адміністрації № 61-ОД від 15.02.2022 року, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади субвенції з обласного бюджету, а саме: субвенцію з місцевого
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за кодом
класифікації доходів бюджету 41051200 та субвенцію з місцевого бюджету за
рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного
періоду за кодом класифікації доходів бюджету 41051700.

2. Направити на видатки ТПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ в
сумі 2 945,0 гривень., КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 2 414 гривень., КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 531 гривня., ТПКВКМБ 0611210
«Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 14 668
гривень., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 3 227 гривня.,

Відділу освіти, культури, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
відкрити мережу по ТПКВКМБ 0611210 ««Надання освіти за рахунок
залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.02.2022                                                                                           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»

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту
23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
клопотання Охтирського відділу поліції ГУНП України в Сумській області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки з ТПКВКМБ
0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 20 000 гривень., направити на
видатки по ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших
рівнів» в сумі 20 000 гривень., для виконання програми «Поліцейський
офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» в частині
співфінансування на паливно-мастильні матеріали разом з Охтирським
відділом поліції ГУНП України в Сумській області .

Внести відповідні зміни до Програми «Поліцейський офіцер громади
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» в частині зменшення
фінансування програми в сумі 20 000 гривень.

Внести відповідні зміни до програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на
2023-2024 роки та збільшити розмір фінансування програми в сумі 20 000
гривень.

2. Внести зміни до додатку 7 «Розподіл витрат бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на реалізацію
місцевих/регіональних програм у 2022 році» рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради «Про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2022 рік» та викласти його у новій
редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення  змін до рішення 11 сесії
8 скликання Чупахівської   селищної ради
від  28.09.2021 «Про перейменування
 відділу освіти, молоді
та  спорту Чупахівської селищної
ради»

       Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  та  у  зв’язку  з  реєстрацією   Відділу освіти,
культури, туризму, молоді  та спорту Чупахівської  селищної  ради, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 11 сесії 8 скликання   Чупахівської селищної
ради  від 28.09.2021   року «Про перейменування  відділу освіти, молоді
та спорту  Чупахівської селищної ради», а саме   пункт 7 вказаного
рішення   викласти  в новій  редакції:

2. «7. Все майно, закріплене за відділом культури і туризму та яке  перебуває
в  оперативному управлінні  Комунального  закладу «Будинок культури
Чупахівської селищної ради»    та  Комунального   закладу  «Публічна
бібліотека  Чупахівської селищної ради», передати в оперативне
управління відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради з 01 січня 2022 року.  Залишки коштів станом
на  01 січня 2022 року по КПКВК 0114030, форма 4-1  в сумі 2220 грн. та
КПКВК 0114030, форма 4-2 в сумі 38 грн., КПКВК 0114060, форма 4-2 –
837, 83 грн.».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Секретар  селищної  ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження актів
 оприбуткування дров

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника
відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани
Хижняк про затвердження актів оприбуткування дров ,використаних для
опалення приміщень , селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити акти на оприбуткування дров, спиляних за актами на
видалення після санітарної вирубки в кількості 71,0 м3, для
опалення приміщень Чупахівського будинку культури (23,5м3), БК
с. Олешня (4,7 м3 ), БК с.Лантратівка (10,0 м3), Чупахівська
АЗПСМ (19,0 м3 ), Олешнянська АЗПСМ (13,8 м3) .(Додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з
питань будівництва, житлово-комунального господарства,
транспорту, зв,язку,підприємництва та земельних відносин.

               Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
22.02.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін та затвердження
структури і штатної чисельності
комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної
медико – санітарної допомоги »
Чупахівської селищної ради

           Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»,  Наказом МОЗ України №504 від 19.03.2018р. «Про затвердження
порядку надання первинної медичної допомоги», Наказом МОЗ України та
Міністерства регіонального розвитку ,будівництва  та житлово-комунального
господарства в Україні №178/24 від 06.02.2018р. «Про затвердження Порядку
спроможних мереж надання первинної медичної допомоги», ст..40 Кодексу
законів про працю  України, Постановою  КМУ №2 від 12.01.2022р.,
заслухавши інформацію головного лікаря  КНП«ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради Галини Ашурової про внесення змін та затвердження
структури і штатної чисельності комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико – санітарної допомоги » Чупахівської селищної
ради, селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до структури і штатної чисельності комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної
допомоги » Чупахівської селищної ради.
2. Затвердити структуру і штатну чисельність комунального

некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної
допомоги » Чупахівської селищної ради (Додаток).
3. Дане рішення вступає в дію з 01.03.2022 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з питань з питань планування, фінансів,  бюджету соціально-економічного
розвитку та інвестицій .

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



«Затверджую»
Головний лікар КНП «ЦПМСД» ЧСР

                                 _____________Г.Ашурова

_____________2022

Структура і штатна чисельність штату
комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної
медико-санітарної допомоги»

Чупахівської
селищної ради

№ Посада Штатних
одиниць

Керівний склад

1. Головний лікар 1.0
2. Головний бухгалтер 1.0
3. Заступник головного лікаря  з медичного обслуговування

населення
1.0

4. Головна медична сестра 1.0
         Всього 4,0

Адміністративно-управлінський та
допоміжний персонал ЦПМСД

5. Бухгалтер з обліку медикаментів та госп. матеріалів 1.0
6. Водій 1.0
7. Робітник з комплексного обслуговування  та

ремонту  будівель
0.5

 Всього         2,5
Амбулаторія

8. Лікар ЗП- сімейний лікар 1.25
 9. Лікар терапевт – дільничний          0,5

 10 Лікар стоматолог 1.0
11. Сестра медична ЗП-СМ 2.5
12. Акушерка 0.5
13. Фельдшер - лаборант 0,75
14. Сестра медична денного стаціонару 2.0
15. Сестра медична зі стоматології 1.0
16. Сестра медична по проведенню перед рейсових (після 0.25



рейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів
 Всього 8,75

17. Молодша медична сестра кабінетна 0,75
18. Молодша медична сестра прибиральниця         075
19. Молодша медична сестра денного стаціонару 0,75
20. Оператори котельні 3,0
21. Прибиральник території            0,5

Всього в Чупахівській АЗПСМ          15,0
ФАП І ФП

Оленинський ФАП

1. Завідувач ФАП 0,5

2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Всього
1,25

Грінченківський ФАП

1. Завідувач ФАП 0,5
2. Молодша медична сестра 0.5
4. Опалювач 0.25

Всього 1,25

Лантратівський ФП

1. Завідувач ФП 0,5
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25
 Всього 1,25

Новопостроєнський ФП

1. Завідувач ФП 0,5
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач 0.25

Всього 1,25
Всього 5,0



Олешнянська АЗПСМ

1. Лікар-терапевт дільничний 0.5

2. Сестра медична ЗП-СМ 2.25
3. Молодша медична сестра           0.5
4. Водій автотранспортного  засобу           0.5

3.75

Довжицький ФАП
1. Завідувач Довжицького  ФАП 1.0
2. Молодша медична сестра 0.5
3. Опалювач          0.25

          1.75
                                                                     Всього            5.5



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та
громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання
худоби

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33, Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14,15,16,19 Законом
України «Про оренду землі», статтями 12, 20, 22, 23, 34, 791, 83, 93, 116, 122,
123, 124, 125, 134  Земельним кодексом України, розглянувши заяву
громадянина Ромася Анатолія Петровича, який відповідно до протоколу
громадських зборів представляє інтереси громадян, що проживають в
с.Грінченкове по вулиці Вишневій, про надання земельної ділянки під
громадськими сіножатями та громадськими пасовищами в оренду для
сінокосіння та випасання худоби на території Чупахівської селищної ради
Охтирського  району  Сумської області, площею 32,9872 га, кадастровий
номер: 5920382000:01:003:5085, враховуючи рекомендації постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:

        1. Надати в оренду громадянину Ромасю Анатолію Петровичу   земельну
ділянку під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами в оренду
для сінокосіння та випасання худоби розташовану на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району  Сумської області, площею 32,9872 га,
кадастровий номер: 5920382000:01:003:5085, терміном на 5 років.

2. Земельну ділянку під громадськими сіножатями та громадськими
пасовищами  для сінокосіння та випасання худоби передати в оренду без
орендної плати.

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти договір
оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

4. Громадянину Ромасю Анатолію Петровичу в місячний термін з
моменту прийняття даного рішення укласти з Чупахівською  селищною
радою договір оренди земельної ділянки та здійснити дії щодо державної
реєстрації даного договору.

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та
громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання
худоби

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33, Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14,15,16,19 Законом
України «Про оренду землі», статтями 12, 20, 22, 23, 34, 791, 83, 93, 116, 122,
123, 124, 125, 134  Земельним кодексом України, розглянувши заяву
громадянки Полуйко Валентини Володимирівни, яка відповідно до
протоколу громадських зборів представляє інтереси громадян, що
проживають в с.Грінченкове по вулиці Ватутіна, Молодіжна, Гагаріна,
пров.Шкільний, про надання земельних ділянок під громадськими
сіножатями та громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та
випасання худоби на території Чупахівської селищної ради  Охтирського
району  Сумської області, площею 13,8721 га, кадастровий номер:
5920382000:01:003:5084,  та площею 7,0368 га, кадастровий номер:
5920382000:01:003:5082, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:

        1. Надати в оренду громадянці Полуйко Валентині Володимирівні
земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами
в оренду для сінокосіння та випасання худоби розташовані на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області, площею
13,8721 га, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5084,  та площею 7,0368
га, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5082, терміном на 5 років.

2. Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими
пасовищами  для сінокосіння та випасання худоби передати в оренду без
орендної плати.

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти договір
оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

4. Громадянці Полуйко Валентині Володимирівні   в місячний термін з
моменту прийняття даного рішення укласти з Чупахівською  селищною
радою договір оренди земельної ділянки та здійснити дії щодо державної
реєстрації даного договору.



       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та
громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання
худоби

           Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 14,15,16,19
Законом України «Про оренду землі», статтями 12, 20, 22, 23, 34, 791, 83, 93,
116, 122, 123, 124, 125, 134  Земельним кодексом України, розглянувши заяву
громадянки Кизь Людмили Олексіївни, яка відповідно до протоколу
громадських зборів представляє інтереси громадян, що проживають в с.
П’яткине, про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та
громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання худоби на
території Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської
області, площею 19,0873 га, кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово –
комунального господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:

        1. Надати в оренду громадянці Кизь Людмилі Олексіївні земельну
ділянку під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами в оренду
для сінокосіння та випасання худоби розташовану на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району  Сумської області, площею 19,0873 га,
кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036, терміном на 5 років.

2. Земельну ділянку під громадськими сіножатями та громадськими
пасовищами  для сінокосіння та випасання худоби передати в оренду без
орендної плати.

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти договір
оренди земельної ділянки згідно чинного законодавства.

4. Громадянці Кизь Людмилі Олексіївні в місячний термін з моменту
прийняття даного рішення укласти з Чупахівською  селищною радою договір
оренди земельної ділянки та здійснити дії щодо державної реєстрації даного
договору.

       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Груздо Дениса  Ігоровича  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у власність для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання
постанови   Другого   апеляційного   адміністративного  суду   від 14.02.2022
року по справі  № 480/4604/21 за позовом Груздо Д. І.  до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Груздо  Д. І.   від 24.06.2020 року, рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина  Груздо  Д. І., проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація) , про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Груздо Денису Ігоровичу  в наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:004:5036 у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га,
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове
призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери,
бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування
їх віднесено до земель загального користування) та виділені  і затверджені
для створення громадських пасовищ, які не передаються у приватну
власність, як землі для ведення особистого селянського господарства,  тобто



бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю
розташування об`єкта вимогам законів України та прийнятих відповідно до
них нормативно-правових актів.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:004:5036  передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Матвєєва  Ростіслава  Олександровича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання
постанови   Другого   апеляційного   адміністративного  суду   від 07.02.2022
року по справі  № 480/4601/21 за позовом Матвєєва  Р. О. до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Матвєєва О. О.   від 24.06.2020 року,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина Матвєєва Р. О., проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація)  про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Матвєєву  Ростіславу  Олександровичу  в
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036 у власність
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з
тим, що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має
цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери,
бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо
рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування
їх віднесено до земель загального користування) та виділені  і затверджені
для створення громадських пасовищ, які не передаються у приватну



власність, як землі для ведення особистого селянського господарства,  тобто
бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю
розташування об`єкта вимогам законів України та прийнятих відповідно до
них нормативно-правових актів.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:004:5036  передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Норової  Оксани Юріївни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5082  у власність для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6  та 7 статті 118 Земельного кодексу України,  на виконання
рішення  Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 16.02.2022
року по справі  № 480/12166/21 за позовом Норової О. Ю. до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Норової  О. Ю.   від 16.06.2020 року,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянки Норової  Оксани Юріївни
проживаючої  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити громадянці Норовій Оксані  Юріївні, в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5082  у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим,
що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове
призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого
селянського господарства,  тобто бажане місце розташування земельної



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

       Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:004:5036  передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Помазан Раїси Тимофіївни  про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118   Земельного кодексу України,  на виконання
рішення  Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 16.02.2022
року по справі  № 480/12167/21 за позовом Помазан Р. Т. до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Помазан Р. Т.  від 16.06.2020 року, рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянки  Помазан Раїси  Тимофіївни
проживаючої  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га, селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити громадянці Помазан Раїсі  Тимофіївні, в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000
га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим,
що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове
призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого
селянського господарства,  тобто бажане місце розташування земельної



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

   Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:003:5084 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки Реви  Тамари Іванівни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частин 6 та 7
статті 118  Земельного кодексу України, на виконання постанови  Другого
апеляційного  адміністративного   суду від 18.01.2022 року по справі  №
480/4597/21 за позовом  Реви Т. І.    до Чупахівської селищної ради  про
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання Реви Т. І.  від 18.05.2020 року,   рішення постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання
громадянки  Реви Тамари Іванівни, проживаючої  за адресою: (конфіденційна
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

Відмовити громадянці  Реві  Тамарі Іванівні, в наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер
5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого селянського
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, розташованої на території
Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  вказана земельна ділянка, на
яку надані  графічні матеріали, перебуває  в постійному користуванні для
ведення  фермерського   господарства, що підтверджується  державним
актом  на право  постійного користування землею №000665 виданого
відповідно до рішення 12-ї сесії ХХІ скликання Чупахівської селищної ради
народних  депутатів  від 12 серпня 1992 року. Крім того, рішенням
господарського суду Сумської області  від 09 серпня 2021 року №920/523/21,
яке набрало законної сили,  визнано за  СФГ «Барздова» право постійного
користування  земельною ділянкою площею  14, 2327 га кадастровий номер
5920355500:01:001:5518, заявником Рева  Тамарою Іванівною не  надано



погодження землекористувача на вилучення  земельної ділянки,  в якого
перебуває  в користуванні  земельна ділянка,  тобто бажане місце
розташування земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта
вимогам законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-
правових актів.

Секретар  селищної  ради Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина  Хайло  Сергія Олександровича и   про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського
окружного  адміністративного  суду   від 16.02.2022 року по справі  №
480/12060/21 за позовом  Хайло С. О.  до Чупахівської селищної ради  про
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути
клопотання  Хайло С. О.    від 18.05.2020 року,  рішення постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання
громадянина  Хайло  С. О., проживаючого  за адресою: (конфіденційна
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Хайло  Сергію  Олександровичу в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503  у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га,
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у
приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Секретар  селищної ради Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Черкашина Івана  Миколайовича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та  7 статті 118  Земельного кодексу України,  на виконання
рішення  Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 17.02.2022
року по справі  № 480/12146/21 за позовом Черкашина І. М.  до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Черкашина І. М.  від 16.06.2020 року,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина Черкашина  І. М. проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація)  , про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити громадянину Черкашину Івану Миколайовичу, в
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку
з тим, що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має
цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-
якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого
селянського господарства,  тобто бажане місце розташування земельної



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:003:5084 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Черкашина Олександра  Миколайовича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та  7 статті 118 Земельного кодексу України,  на виконання
рішення  Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 16.02.2022
року по справі  № 480/12148/21 за позовом Черкашина О. М.  до Чупахівської
селищної ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення,
зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду
повторно розглянути клопотання  Черкашина О. М.  від 16.06.2020 року,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина Черкашина  О. М. проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

    1. Відмовити громадянину Черкашину Олександру Миколайовичу,
в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею
2,0000 га, розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку
з тим, що вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має
цільове призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-
якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи,
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони,
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого
селянського господарства,  тобто бажане місце розташування земельної



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:003:5084 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання дозволу громадянці  Назаренко  Ганні Петрівні   на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 34, 116, 118,
125 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про
землеустрій», рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово -
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, враховуючи  рішення  Сумського   окружного
адміністративного    №480/4611/21  від 16.08.2021, яке  залишено без  змін
постановою Другого   апеляційного  адміністративного  суду від 09.02.2022,
яким зобов’язано Чупахівську селищну раду  надати  Назаренко  Г. П. дозвіл
на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у
власність орієнтовною  площею  2, 00 га  для ведення  особистого
селянського  господарства  за рахунок земель  сільськогосподарського
призначення,  враховуючи клопотання  громадянки Назаренко  Ганни
Петрівни від 16.06.2020, проживаючої  за адресою: (конфіденційна
інформація), про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства, орієнтовною площею 2,00 га за межами населених
пунктів, на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, кадастровий номер 5920382000:01:003:5085, яка
відноситься   до земель  загального   користування  має цільове призначення
для створення  громадських пасовищ, селищна рада ВИРІШИЛА:

Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Назаренко  Ганні Петрівні  для
ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер земельної
ділянки 5920382000:01:003:5085) орієнтовною площею 2,00 га, із земель
сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області.

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Шістнадцята позачергова сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022 смт  Чупахівка

Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради до Верховної ради
України щодо невідкладного ухвалення законопроектів №№ 6394, 6395,
6396, 6397, які передбачають запровадження економічного паспорта
українця

        Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію голови
фракції політичної партії «Слуга народу» Людмили Воробйової  про
звернення депутатів Чупахівської селищної ради до Верховної ради України
щодо невідкладного ухвалення законопроектів №№ 6394, 6395, 6396, 6397,
які передбачають запровадження економічного паспорта українця,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Схвалити текст звернення  депутатів  Чупахівської  селищної ради до
Верховної ради України щодо невідкладного ухвалення законопроектів
№№ 6394, 6395, 6396, 6397, які передбачають запровадження економічного
паспорта українця (Додаток )

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності,
охорони навколишнього середовища.

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Воздвиженська,53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722   тел./факс (05446) 99-9-99

E-mail: chupah_sr@ukr.net Код ЄДПРОУ 04390202

23.02.2022  №407/02-15

                                                                           Верховній Раді України

Наша країна багата на природні ресурси, але, на жаль, багато років
надра України приносили прибутки тільки окремим громадянам, які з часом
стали олігархами. Ці люди збагачувалися, в той час як мільйони сімей
зводили кінці з кінцями.

Для справедливого розподілу природніх багатств Президент України
Володимир Зеленський ініціював запровадження економічного паспорта
українця та створення Фонду майбутніх поколінь.

Фонд відкриє іменні рахунки для кожного новонародженого
громадянина України, а держава щороку буде перераховувати на них по
2 мінімальні зарплати.

У підсумку наші діти, внуки й наступні покоління громадян України
отримають кошти на те, щоб оплатити своє навчання, або придбати житло в
Україні. Фактично вперше в нашій історії держава інвестуватиме «живі»
гроші в майбутнє кожного громадянина. Приклади розвинених держав, де
вже діють аналогічні програми, показали дієвість та ефективність такої
політики.

Ми переконані, що запровадження економічного паспорта створить
кожному молодому українцю фінансову базу, яка допоможе більш упевнено
входити в доросле життя.

Тому ми, депутати Чупахівської селищної ради  ради закликаємо
Верховну Раду України невідкладно ухвалити в другому читанні та в цілому
президентські законопроекти №№ 6394, 6395, 6396 і 6397.

Закликаємо всі політичні сили в парламенті проголосувати за
впровадження економічного паспорту. Надра нашої країни повинні
працювати на всіх громадян, а не лише олігархів.

З повагою –

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК


