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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 15.08.2022 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади за 1 півріччя 2022 року

76

2 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»

77

3 Про затвердження планів заходів щодо складання проекту
бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік,
організації виконання бюджету селищної територіальної
громади у 2023 році та організації роботи з підготовки
річної звітності про виконання селищного бюджету за 2022
рік

78

4 Про затвердження Програми надання одноразової
допомогидітям-сиротам, і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнення ними 18-річного віку на 2022-
2023 роки

79

5 Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-
річного віку

80

6 Про затвердження договорів оренди 81

7 Про затвердження додаткової угоди №2, № 3 до договору
оренди нерухомого майна №59Е000.-411/19 від 01.06.2019

82

8 Про затвердження  змін до Програми забезпечення  надання
ПМД  населенню Чупахівської об’єднаної територіальної
громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ
Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги на 2022 рік»

83



9 Про затвердження актів обстеження житла(майна)
пошкодженого (зруйнованого) внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною
агресією російської федерації

84

10 Про затвердження Положення про робочу групу  та
затвердження складу робочої групи з питань дерусифікації
та позбавлення наслідків колоніального минулого на
території Чупахівської селищної ради

85

11 Про необхідність накопичення обсягів матеріального
резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації воєнного  або техногенного характеру

86

12 Про розгляд заяви громадянина Норова Сергія Васильовича
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

87

13 Про розгляд заяви громадянина Петруші Євгенію
Віталійовичу 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

88

14 Про затвердження Положення про оренду майна
Чупахівської селищної ради та методики розрахунку та
порядку використання плати за оренду майна комунальної
власності  Чупахівської селищної ради, Примірного
договору оренди нерухомого або іншого окремого
індивідуально визначеного майна, що належить до
комунальної власності

89

15 Про надання права контролю за збереженням лісонасаджень
на території Чупахівської селищної ради

90



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 10                                                                                від 15.08.2022

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 :
1/76. Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади за 1 півріччя 2022 року
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  76 приймається.

2/77. 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 №  77 приймається.

3/78. Про затвердження планів заходів щодо складання проекту бюджету
селищної територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджету
селищної територіальної громади у 2023 році та організації роботи з
підготовки річної звітності про виконання селищного бюджету за 2022 рік
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  78 приймається.

4/79.Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-
сиротам, і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення
ними 18-річного віку на 2022-2023 роки
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  79 приймається.

5/80. Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури,

туризму, молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  80 приймається.

6/81. Про затвердження договорів оренди
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури,

туризму, молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  81 приймається.



7/82. Про затвердження додаткової угоди №2 , № 3 до договору оренди
нерухомого майна №59Е000.-411/19 від 01.06.2019
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури,

туризму, молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  82 приймається.

8/83. Про затвердження  змін до Програми забезпечення  надання ПМД
населенню Чупахівської об’єднаної територіальної громади ліжками денного
стаціонару Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022 рік»
ДОПОВІДАЄ:   Галина Ашурова – головний лікар  комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  83 приймається.

9/84. Про затвердження актів обстеження житла(майна) пошкодженого
(зруйнованого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією російської федерації
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 84 приймається.

10/85. Про затвердження Положення про робочу групу  та затвердження
складу робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення наслідків
колоніального минулого на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 85 приймається.

11/86. Про необхідність накопичення обсягів матеріального резерву для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного  або
техногенного характеру
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 86 приймається.

12/87. Про розгляд заяви громадянина Норова Сергія Васильовича 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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  87 приймається



13/88. Про розгляд заяви громадянина Петруші Євгенію Віталійовичу
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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  88 приймається

14/89. Про затвердження Положення про оренду майна Чупахівської
селищної ради та методики розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна комунальної власності  Чупахівської селищної ради,
Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально
визначеного майна, що належить до комунальної власності
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова – в.о. головного бухгалтера Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  89 приймається

15/90. Про надання права контролю за збереженням лісонасаджень на
території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  90 приймається.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 76

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про схвалення звіту про
виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади
за 1 півріччя 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 півріччя 2022 року:

по доходах в сумі 17 202,4 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 16 799,7 тис. гривень (додаток №1) та спеціального фонду в сумі 402,7
тис. гривень (додаток №2),

по видатках в сумі 15 213,3 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 14 937,9 тис. гривень (додаток №3); спеціального фонду в сумі 275,4
тис. гривень (додаток №4).

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за 1 півріччя 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 півріччя 2022 року»

1. Загальна характеристика виконання бюджету за 1 півріччя 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
01.07.2022 року було затверджено:

- доходів у сумі 19 260,2 тис. гривень, з них загальний фонд –
19 016,7 тис. гривень, спеціальний фонд – 243,5 тис. гривень;

- видатків – у сумі 25 423,3 тис. гривень, з них загальний фонд –
19 408,9 тис. гривень, спеціальний фонд – 6 014,4 тис. гривень.

Фактично надійшло 17 202,4 тис. гривень, з них до загального фонду –
16 799,7 тис. гривень (88,34% до уточненого річного плану), спеціального
фонду – 402,7 тис. гривень (165,36% до уточненого річного плану).
Виконання планових показників загального фонду без урахування
трансфертів становить 5 994,7 тис. гривень (73,00% до уточненого річного
плану), спеціального фонду – 402,7 тис. гривень (165,36% до уточненого
річного плану).

Офіційних трансфертів до загального фонду бюджету надійшло
10 805,0 тис. гривень (100% до уточненого річного плану), до спеціального
фонду –  0,0 тис. гривень.

Фактичні видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади за 1 півріччя 2022 рік склали 15 213,4 тис. гривень, з них загальний
фонд – 14 937,9 тис. гривень, або 78,04% уточненого плану за 1 півріччя 2022
року, спеціальний фонд – 275,5 тис. гривень, або 4,58% від уточненого плану
на 1 півріччя 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 01.07.2022 року на території громади проживє 4577 тис.
осіб. Чисельність населення віком від 18 років – 3982 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%).

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
бойових 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 за 1 півріччя 2022 року надійшло доходів (без
урахування трансфертів) – 5 994,7 тис. гривень (73,00% до уточненого
плану за відповідний період). У порівнянні з відповідним періодом
2021 року надходження (без урахування трансфертів) за 1 півріччя
2022 рік зменшилися на 11,78%, або на 1 067,2 тис. гривень.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшло у сумі 3 253,0 тис.
гривень (78,95% до уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з
1 півріччям 2021 року надходження зменшилися на 11,80% або на 586,6 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 258,4 тис. гривень (71,57% до уточненого плану за відповідний період).
У порівнянні за 1 півріччя 2021 року надходження зменшилися на 13,0% або
на 78,2 тис. гривень.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення
надійшло у сумі 0,2 тис. гривень (69,93% до уточненого плану за відповідний



період). У порівнянні з 1 півріччям 2021 року надходження залишаються на
тому рівні.

Акцизного податку надійшло у сумі 28,7 тис. гривень (56,45% до
уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 півріччям 2021
року надходження зменшилися на 55,09% або на 23,4 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 650,8 тис. гривень (47,10% до
уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 півріччям 2021
року надходження зменшилися на 57,2% або на 480,4 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 1 738,3 тис. гривень (76,08% до
уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 півріччям 2021
року надходження збільшилися на 1,06% або на 97,2 тис. гривень.

Неподаткові надходження становлять 65,1 тис. гривень (525,32% до
уточненого плану за відповідний період). У порівнянні з 1 півріччям 2021
року надходження збільшилися на 10,65% або на 4,0 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 земельних ділянках 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 402,7 тис.
гривень (165,36% до уточненого плану за відповідний період) або на
14,27% менше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі:

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 24,02%) –
16,8 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2021 року цього
податку склали 22,4 тис. гривень. Тобто надходження зменшились на 5,6 тис.
гривень, або 13,4%;

власні надходження бюджетних установ (питома вага 71,0%) – 285,9
тис. гривень (130,73% від уточненого плану за відповідний період),
надходження за аналогічний період 2021 року цього податку склали 252,1
тис. гривень. Тобто надходження зменшились на 33,8 тис. гривень;

благодійні внески, гранти та дарунки (питома вага 0,7%) – 2,8 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 за 1 півріччя 2022 року надійшло 100,0 тис. гривень
(питома вага – 24,8% від уточненого плану за відповідний період)на звітний
період не планувались.

4. Видатки та заборгованість

Фактичні видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади за 1 півріччя 2022 року склали 15 213,4 тис. гривень,
з них загальний фонд – 14 937,9 тис. гривень, виконано на 78,04 % від
уточненого плану на 1 півріччя 2022 року, спеціальний фонд – 275,5 тис.
гривень, виконано на 0,4% від уточненого плану за 1 півріччя 2022 року.

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 1
півріччя 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 2 811,8 тис. гривень, фактично виконано на 91,8%, або 2574,4 тис.
гривень, з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 2 454,7 тис. гривень (виконано –
96,73%);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 61,2 тис. гривень
(виконано – 49,47%);

оплата послуг (крім комунальних) – 31,2 тис. гривень (виконано –
44,50%);

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 12,7 тис. гривень
(виконано – 28,32%);

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм – 0,00 тис. гривень (виконано – 0,00%);



інші поточні видатки – 14,6 тис. гривень (виконано – 69,10%).

ТПКВКМБ 1000 «Освіта» – заплановано з урахуванням змін 13 947,8
тис. гривень, фактично виконано на 74,60 %, або 10 406,0 тис. гривень, з них
на:

заробітну плату з нарахуваннями – 10 104,9 тис. гривень (виконано –
85,46%);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 13,4 тис. гривень
(виконано – 20,15%);

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

продукти харчування – 73,4 тис. гривень (виконано – 62,08%);

оплата послуг (крім комунальних) – 25,7 тис. гривень (виконано –
47,22%);

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 155,9тис. гривень
(виконано – 9,98%);

дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм – 0,0 тис. гривень (виконано – 0,0%);

інші поточні видатки – 32,3тис. гривень (виконано – 50,79%).

ТПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я» – заплановано з урахуванням змін
1 072,4 тис. гривень, фактично виконано на 92,17 %, або 972,6 тис. гривень, з
них на:

субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) – 972,6 тис. гривень (виконано – 92,17%).

ТПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
заплановано з урахуванням змін 889,7 тис. гривень, фактично виконано на
77,90%, або 338,3693,1 тис. гривень, з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 492,3 тис. гривень (виконано –
77,52%);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,3 тис. гривень
(виконано – 32,50%);

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

оплата послуг (крім комунальних) – 0,8 тис. гривень (виконано –
18,35%);

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 – 7,06%);

інші виплати населенню – 198,2 тис. гривень (виконано – 91,2%).

ТПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво» заплановано з урахуванням
змін 938,0 тис. гривень, фактично виконано на 89,04%, або 835,2 тис.
гривень, з них на:

заробітну плату з нарахуваннями – 827,9 тис. гривень (виконано –
96,26%);

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1,3 тис. гривень
(виконано – 31,68%);

оплата послуг (крім комунальних) – 4,8 тис. гривень (виконано –
21,9%);

оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг – 1,2 тис. гривень
(виконано – 2,63%).

ТПКВКМБ 6000 «ЖКГ» – 309,6 тис. гривень (61,04%), з них
забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(фінансова підтримка КП «Добробут») –188,9 тис. гривень;

ТПКВКМБ 9000 «Інші субвенції з місцевого бюджету» – 95,3 тис.
гривень (39,72%), в тому числі Грунському сільському бюджету в сумі 95,3
тис. гривень.

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади за 1 півріччя 2022 року направлено видатків (без врахування
міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 14 842,6 тис. гривень, у тому
числі на:

Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ у
сумі 12 891,8 гривень, що становить 86,95% до обсягу видатків загального
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) за півріччя 2022 року;

Оплату енергоносіїв у сумі 235,7 тис. гривень, що становить 13,29% до
обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) за 1 півріччя 2022 року;



Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 74,7
тис. гривень, що становить 32,92% до обсягу видатків загального фонду (без
врахування міжбюджетних трансфертів ) за 1 півріччя 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 півріччя 2022 року;

Придбання продуктів харчування в сумі 73,8 тис. гривень, що
становить 62,08% до обсягу видатків загального фонду (без врахування
міжбюджетних трансфертів ) за 1 півріччя 2022 року;

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 159,8 тис. гривень, що
становить 51,50% до обсягу видатків загального фонду (без врахування
міжбюджетних трансфертів ) за 1 півріччя 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 півріччя 2022 року;

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) у сумі 1 257,0 тис. гривень, що становить 81,84% до обсягу
видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 1
півріччя 2022 року;

Інші виплати населенню в сумі 198,2 тис. гривень, що становить
59,15% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних
трансфертів) за 1 піврічччя 2022 року.

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 159,8 тис. гривень, що
становить 51,50% до обсягу видатків загального фонду (без врахування
міжбюджетних трансфертів ) за 1 півріччя 2022 року;

Видатки спеціального фонду за 1 півріччя 2022 року виконані на 275,5
тис. гривень, або 21,8% від уточненого плану на звітний період.

- державне управління – 159,6 тис. гривень;

- освіта – 90,9 тис. гривень;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 25,0 тис. гривень;

Дебіторська заборгованість за 1 півріччя 2022 року відсутня, а
кредиторська склалав сумі  704,2 тис.гривень:

заробітна плата з нарахуваннями працівників бюджетних установ в
сумі 624,1 тис.гривень;

-продукти харчування – 12,4 тис. гривень;



-оплату послуг (крім комунальних) у сумі 39,4 тис. гривень;

-інші поточні видатки  у сумі 8,1 тис. гривень;

-поточні трансферти у сумі 20,0 тис.гривень

«Фінансування»

Протягом 1 півріччя 2022 року передача коштів із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) склала 1 200,00 тис.
гривень.

У 1 півріччі 2022 року на вкладних (депозитних) рахунках у банках
тимчасово вільні кошти не розміщувались.

У 1 півріччі 2022 року розподілено вільних залишків коштів в сумі
6 163,1 тис.гривень.

«Кредитування». Протягом 1 півріччя 2022 року Чупахівська селищна
територіальна громада кредитів не брала та не отримувала.

Міжбюджетних трансфертів надійшли до бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади в сумі 10 805,0 тис.гривень:

- базова дотація 7 701,2 тис. гривень (100% до уточненого плану за
звітний період);

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
7 017.3 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 – 41,4 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 – 1 027,2 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

№ 77

15.08.2022                                                                                         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 Чупахівської селищної ради, відділу
освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З 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 2111 «Заробітна плата» в сумі 30 000,00 грн. та направити на КЕКВ
2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі
30 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров`я» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 52 135,00 грн. та направити на 0112111
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

З ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 59 050,00 грн. направити на КЕКВ 2275 «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 40 000,00 грн., на
ТПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00
грн. та на ТПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»
КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 9 050,00 грн.

З ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2120



«Нарахування на оплату праці» в сумі 12 000,00 грн. направити на КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

З ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 2 000,00 грн. направити на КЕКВ
2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку».

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради відкрити мережу по ТПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у
сфері освіти».

4. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки
КНП «ЦПМСД» на 2022 рік та програми забезпечення первинною медичною
допомогою жителів Чупахівської об’єднаної територіальної громади ліжками
денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради на 2022 рік .

5. 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.

6. 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

№ 78

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження планів заходів щодо складання
проекту бюджету селищної територіальної
громади на 2023 рік, організації виконання
бюджету селищної територіальної громади у 2023 році
та організації роботи з підготовки річної звітності
про виконання селищного бюджету за 2022 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної
ради від 26.04.2021 року №32 «Про Бюджетний регламент проходження
бюджетного процесу бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади», відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019
року № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки
та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу
на місцевому рівні», керуючись статтями 28, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік (додаток 1);

2. Затвердити план заходів щодо організації виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади у 2023 році (додаток 2);

3. Затвердити план заходів щодо організації роботи з підготовки річної
звітності про виконання селищного бюджету за 2022 рік (додаток 3).

4. Начальникам відділів селищної ради, розпорядникам бюджетних
коштів, іншим виконавцям, визначених у планах заходів, забезпечити їх
виконання відповідно до встановлених термінів з урахуванням вимог
рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 26.04.2021
року №32 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади».

4. Утворити робочу групу з питань складання проекту бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік (додаток 4).

5. Затвердити Положення про Робочу групу з питань складання проекту
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік (додаток 5).

6. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету селищної
територіальної громади при складанні проекту бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на 2023 рік:



6.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та
фінансування програм, затверджених селищною радою, шляхом виключення
непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують
виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою формування
бюджетних запитів відповідно до статті  75 Бюджетного кодексу України в межах
прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим відділом Чупахівської
селищної ради.

6.2. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертої статті 77
Бюджетного кодексу України.

7. Начальнику фінансового відділу Касьяненко А.І. провести організаційну
роботу із виконання планів заходів та спільно із головними розпорядниками
бюджетних коштів місцевого бюджету забезпечити своєчасне складання проекту
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік, організувати
виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у 2023
році та організувати роботи з підготовки річної звітності про виконання
селищного бюджету за 2022 рік.

8. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 1 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 15.08.2022 року №78

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету на 2023 рік

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

1 Доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів особливостей складання
розрахунків до проєкту селищного бюджету та
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на
плановий рік, надісланих Мінфіном

Після
отримання з

Мінфіну

Фінансовий
відділ

2 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів,
врахованих у проєкті державного бюджету,
схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

Після
отримання з
ДФ СОДА

Фінансовий
відділ

3 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків місцевого
бюджету та надання кредитів з місцевого
бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та
інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі
розпорядники бюджетних коштів

Серпень -
вересень
2022 р

Фінансовий
відділ

4 Організація роботи з розробки бюджетних запитів
та складання проєктів кошторисів бюджетних
установ на 2023 рік

Вересень-
жовтень
2022 р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

5 Подання бюджетних запитів фінансовому відділу
Чупахівської селищної ради

Жовтень
2022 р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

6 Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих
від головних розпорядників бюджетних коштів, та
прийняття рішення щодо включення їх до
пропозиції проєкту місцевого бюджету

Жовтень –
листопад

2022 р

Фінансовий
відділ

7  Подання інформації,  що міститься в бюджетних
запитах головних розпорядників бюджетних
коштів через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня
2022 р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів,

Фінансовий
відділ

8 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів обсягів міжбюджетних трансфертів,
врахованих у проєкті державного бюджету,
прийнятого Верховною Радою України у другому
читанні

Після
прийняття

проєкту
державного

бюджету
Верховною

Радою

Фінансовий
відділ



України у
другому
читанні

9 Підготовка проєкту рішення про селищний
бюджет з додатками згідно з типовою формою,
затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і
матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного
кодексу України.

Листопад
2022 р

Фінансовий
відділ

10 Схвалення проєкту рішення про селищний
бюджет

Листопад
2022 р

Виконавчий
комітет

11 Подання інформації, що міститься в проєкті
рішення про селищний бюджет через ПЗ
«LOGICA»

До 31 грудня
2022 р

Фінансовий
відділ

12 Оприлюднення проєкту рішення селищної ради
про селищний бюджет, схваленого виконавчим
комітетом Гусятинської селищної ради

За 20 робочих
днів до дати

його розгляду
радою

Виконавчий
комітет

13 Направлення схваленого проєкту рішення про
селищний бюджет до селищної ради

14 Розміщення бюджетних запитів на офіційних
сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж
через три

робочих дні
після подання
ЧСР проєкту
рішення про
селищний
бюджет

Головні
розпорядники

коштів

15 Доопрацювання проєкту рішення селищної ради
про селищний бюджет з урахуванням показників
обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у
проєкті державного бюджету, прийнятому
Верховною Радою України у другому читанні

Грудень
2022 р

Фінансовий
відділ

16 Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет у
селищній раді

Грудень
2022 р

Виконавчий
комітет ЧСР
Фінансовий
відділ ЧСР,

головні
розпорядники

бюджетних
коштів

17 Затвердження селищного бюджету До 25 грудня
2022 р

Чупахівська
селищна рада

18 Інформування щодо затвердження селищною
радою рішення про селищний бюджет на 2023 рік
через ПЗ «LOGICA»

В одноденний
строк після
прийняття
рішення

Фінансовий
відділ

19 Подання інформації, що міститься в
затвердженому селищною радою рішенні про
селищний бюджет через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня
2022 р

Фінансовий
відділ

20 Оприлюднення рішення селищної ради про
селищний бюджет на 2023 рік

Не пізніше 10
днів з дня
прийняття
рішення

Фінансовий
відділ

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 2 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 15.08.2022 року №78

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації виконання місцевого бюджету

№
з/п Зміст заходів Термін

виконання

Відповідальн
і за

виконання
1. Погодження мережі розпорядника коштів

бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади (реєстру змін до мережі)

До
10.01.2023 року

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради, головні
розпорядники

бюджетних
коштів

2. Доведення до фінансового відділу Чупахівської
селищної ради показників міжбюджетних
трансфертів згідно із затвердженим розписом
державного бюджету на 2023 рік

Січень 2023 року Охтирське
УДКСУ у
Сумській
області

3. Доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів лімітних довідок про
бюджетні асигнування на 2023 рік

У двотижневий
строк з дня
прийняття

рішення про
бюджет

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
4. Подання фінансовому відділу Чупахівської

селищної ради уточнених проектів зведених
кошторисів та інших бюджетних документів,
передбачених пунктом 30 Порядку складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Уряду від 28.02.2002
№ 228

До
10.01.2023 року

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

5. Затвердження розпису бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік
Подання розпису до Охтирського УДКСУ у
Сумській області

Не пізніше ніж
через 30 днів

після
затвердження

бюджету

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
6. Доведення до головних розпорядників коштів

витягів із розпису бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік

Січень 2023 року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
7. Проведення перевірки рішення Чупахівської

селищної ради про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік
щодо дотримання бюджетного законодавства під
час затвердження місцевого бюджету

У терміни,
визначені

Депфіном СОДА

Департамент
фінансів
СОДА

8. Підготовка розпоряджень про виділення коштів
загального/спеціального фонду бюджету громади

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної



ради
9. Подання головними розпорядниками бюджетних

коштів заявок на виділення коштів відповідно до
зареєстрованих бюджетних зобов’язань

Протягом року Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

10. Затвердження за погодженням з фінансовим
відділом упахівської селищної ради паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Протягом 45 днів
від дня набрання

чинності
рішенням про

бюджет громади

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради, головні
розпорядники

бюджетних
коштів

11. Зведення планових показників бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади у
грошовому виразі та планів по мережі, штатах і
контингентах бюджетних установ на 2023 рік

Лютий 2023 року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
12. Здійснення аналізу ефективності бюджетних

програм
Лютий 2023 року Головні

розпорядники
бюджетних

коштів
13. Подання фінансовому відділу Чупахівської

селищної ради узагальнених результатів аналізу
ефективності бюджетних програм

Протягом 10 днів
після складання

звіту про
виконання
паспортів

бюджетних
програм

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

14. Перевірка правильності складання і затвердження
кошторисів та планів використання коштів
установами і організаціями, які фінансуються з
бюджету громади на 2023 рік

Березень 2023
року

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
15. Внесення змін до рішення Чупахівської селищної

ради про бюджет Чупахівської селищної
територіальної громади (з урахуванням вимог
статті 78 Бюджетного кодексу України)

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради
16. Внесення змін до розпису бюджету Чупахівської

селищної територіальної громади
Протягом року Фінансовий

відділ
Чупахівської

селищної
ради

17. Подання квартального звіту про виконання
бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади до селищної ради

У двомісячний
строк після
завершення

відповідного
бюджетного

періоду

Виконавчий
комітет

Чупахівської
селищної

ради



18. Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28
Бюджетного кодексу України, з додержанням
вимог законів України «Про доступ до публічної
інформації» та «Про відкритість використання
публічних коштів», зокрема:
- рішення Чупахівської селищної ради про
бюджет селищної територіальної громади;

- інформації про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади;

- квартальні звіти про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади.

У десятиденний
термін з дня його

прийняття

Виконавчий
комітет

Чупахівської
селищної

ради

19. Інформування громадськості з питань
використання коштів місцевого бюджету та її
участь у бюджетному процесі із застосуванням
відповідних механізмів (проведення засідань
громадських рад, проведення громадських
слухань, консультацій з громадськістю, форумів,
конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення
громадських думок)

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради, головні
розпорядники

бюджетних
коштів

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 3 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 15.08.2022 року №78

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання

селищного бюджету за 2022 рік

№
з/п Зміст заходів Термін

виконання
Відповідальні за

виконання

1. Надання до фінансового відділу Чупахівської
селищної ради річної бюджетної звітності

До 25 січня
2023 р

Головні
розпорядники

коштів

2. Надання фінансовому відділу Чупахівської
селищної ради звітів про виконання паспортів
бюджетних програм за 2022 р

До 25 січня
2023 р

3. Подання інформації,  що міститься в звітах про
виконання паспортів бюджетних програм
головних розпорядників бюджетних коштів на
2022 рік через ПЗ “LOGICA”.

До 31 березня
2023 р

4. Подання фінансовому відділу Чупахівської
селищної ради узагальнених результатів аналізу
ефективності бюджетних програм за 2022 р

Протягом 30
днів після
складання
звіту про

виконання
паспорта

бюджетної
програми

5. Підготовка пояснювальної записки та інших
матеріалів до річного звіту про виконання
селищного бюджету

Січень-лютий
2023 р ( термін
визначається
ДФ СОДА)

Фінансовий відділ
Чупахівської

селищної ради6. Підготовка та зведення річного звіту по мережі,
штатах і контингентах

7. Подання річного звіту про виконання
селищного бюджету до виконавчого комітету Лютий 2023 р

Фінансовий відділ
Чупахівської

селищної ради
8. Подання річного звіту про виконання

селищного бюджету до селищної ради Після
схвалення

виконавчим
комітетом ГСР

Виконавчий
комітет ЧСР,

Фінансовий відділ
Чупахівської

селищної ради
9. Прийняття селищною радою рішення щодо

річного звіту про виконання селищного
бюджету

До 1 березня
2023 року

Чупахівської
селищна рада

10. Опублікування інформації про:
- виконання селищного бюджету за підсумками
року;
- час і місце публічного представлення такої
інформації

До 1 березня
2023 року

Фінансовий відділ
Чупахівської

селищної ради

11. Оприлюднення рішення селищної ради щодо
річного звіту про виконання селищного
бюджету

До 1 березня
2023 року

Фінансовий відділ
Чупахівської

селищної ради
12. Надання інформації щодо виконання селищного До 1 березня Фінансовий відділ



бюджету за 2022 р через ПЗ «LOGICA» 2023 року Чупахівської
селищної ради

13. Публічне представлення інформації про
виконання селищного бюджету за підсумками
року

До 15 березня
2023 року

Головні
розпорядники

коштів,
Фінансовий відділ

Чупахівської
селищної ради

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 4 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 15.08.2022 року №78

Склад
робочої групи з питань складання проекту бюджету Чупахівської

селищної територіальної громади на 2023 рік

Касьяненко Анна Іванівна – начальник фінансового відділу, керівник
робочої групи

Воробйова Людмила Вікторівна – перший заступник селищного
голови, заступник керівника робочої групи

Невдачина Тетяна Василівна – головний спеціаліст фінансового відділу
Чупахівської селищної ради, секретар робочої групи.

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
Парнєков Сергій Євгенійович - заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів;
Арєхова Любов Леонідівна – в.о. начальника відділу бухгалтерського

обліку, звітності та господарської діяльності-головний бухгалтер;
Альохіна Оксана Анатоліївна – начальник відділу економічного

розвитку, інвестиційної, регуляторної діяльності, земельних відносин та
екології;

Бекірова Олена Русланівна – начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту;

Журавель Світлана Миколаївна – начальник відділу соціального
захисту населення.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 5
Затверджено рішенням

виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради

від 15.08.2022 року №78

Положення
про Робочу групу з питань складання проекту

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
на 2023 рік

                                    1. Загальні положення
1.1. Робоча група з питань складання проекту бюджету Чупахівської

селищної територіальної громади на 2023 рік (далі – Робоча група)
утворюється з метою координації дій, пов’язаних з складанням проекту
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік.

1.2. Робоча група в своїй діяльності керується Бюджетним кодексом
України, чинним бюджетним законодавством України, Бюджетним
регламентом Чупахівської селищної ради та іншими нормативно-правовими
актами міської ради, а також даним Положенням.

1.3. Персональний склад Робочої групи затверджує виконавчий комітет
селищної ради.

2. Завдання Робочої групи
2.1. Основними завданнями Робочої групи є:
2.1.1. Розгляд депутатських запитів, запитань, звернень, пов’язаних із

складанням проекту бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
на 2022 рік, які надійдуть до Робочої групи від депутатів селищної ради;

2.1.2. Направлення депутатських запитів та звернень відповідним
головним розпорядникам коштів для опрацювання та врахування їх по
можливості при формуванні бюджетних запитів на 2023 рік;

2.1.3.Координація та узгодженість дій між усіма учасниками
бюджетного процесу;

2.1.4. Прозорість та публічність бюджетного процесу;
2.1.5. Оперативне вирішення питань, пов’язаних зі складанням проекту

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік.

3. Повноваження Робочої групи
3.1. Робоча група має право залучати до роботи спеціалістів

відповідних виконавчих органів ради, керівників відділів селищної ради.

4. Склад Робочої групи
4.1. Робоча група утворюється у складі керівника Робочої групи,

заступника керівника Робочої групи, секретаря та членів Робочої групи.
4.2.Склад Робочої групи та зміни до нього затверджуються рішенням

виконавчого комітету селищної ради.

5. Регламент діяльності Робочої групи



5.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі
необхідності.

5.2. Повідомлення про скликання засідань Робочої групи доводяться
секретарем Робочої групи до відома кожного її члена не пізніше одного
робочого дня до їх початку.

5.3. Засідання Робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його
відсутності - заступник керівника Робочої групи.

5.4. Підготовку документів, необхідних для розгляду на засіданні
Робочої групи, здійснює секретар Робочої групи.

5.5. Засідання Робочої групи є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини представників її кількісного складу.

5.6. При прийнятті Робочою групою рішень у разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої групи.

5.7. Кожне засідання Робочої групи оформляється протоколом, який
підписується головою Робочої групи та секретарем.

Протоколи засідань Робочої групи є обов’язковими до врахування при
підготовці проекту рішення селищної ради про бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік та додатків до нього в межах
реальних можливостей бюджету.

5.8. Всі спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої групи,
вирішуються колегіально Робочою групою шляхом відкритого голосування.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 79

15.08.2022                                                                                          смт Чупахівка

Про затвердження Програми
надання одноразової допомоги
дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського
піклування, після досягнення 18-
річного віку на 2022 рік

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про охорону
дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року
№823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-
річного віку» та з метою надання одноразової  допомоги дітям-сиротам і
дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного
віку,  виконком Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам, і
дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення ними
18-річного віку на 2022-2023 роки (додається)

2. Винести дане рішення на розгляд чергової  сесії селищної ради
3. Контроль за виконанням данного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                             Рішенням виконкому
                                                                             Чупахівської селищної ради
                                                                             №  79 від 15.08.2022

ПРОГРАМА
надання одноразової  допомоги дітям-сиротам

і дітям, позбавлених  батьківського
піклування  після досягнення ними 18-річного

віку на 2022-2023 роки



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1 Назва програми Надання одноразової  допомоги дітям-
сиротам і дітям, позбавлених батьківського
піклування,  після досягнення ними 18-
річного  віку на 2022-2023 роки

2 Підстава для розробки
програми

Постанови Кабінету Міністрів України  від
25  серпня 2005 року №823 «Про
затвердження Порядку надання одноразової
допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського  піклування,
після досягнення ними 18-річного віку»

3 Ініціатор розробки
Програми

Чупахівська селищна рада

4 Розробник програми Відділ освіти, культури, туризму, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради

5 Відповідальний
виконавець

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради

6 Термін  реалізації
Програми

2022-2023 роки

7 Перелік  бюджетів,  які
беруть  участь у
виконанні Програмі

Бюджет Чупахівської селищної ради

8 Орієнтовний обсяг
 фінансових  ресурсів,
необхідних  для
реалізації Програми
усього, тис.грн.

9050,00

9 Основні джерела
фінансування

Фінансування  здійснюватиметься за
рахунок селищного бюджету в межах його
фінансових  можливостей.

.



ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма надання одноразової  допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавлених  батьківського піклування після досягнення ними 18-річного
віку на території Чупахівської селищної  ради  на 2022-2023 роки (далі -
Програма),  розроблена відповідно до  Конвенції ООН «Про  права дитини»,
Конституції України, ст.91 Бюджетного кодексу України,  ст.27 Закону
України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
охорону дитинства»,   Постанови Кабінету Міністрів України  від 25  серпня
2005 року №823 «Про  затвердження Порядку надання одноразової допомоги
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського  піклування, після
досягнення ними 18-річного віку».

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою  цієї  Програми є забезпечення повного  і своєчасного надання
одноразової  допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського
піклування, яким у 2022-2023 роках виповнюється 18 років.
Завданнями Програми є встановлення чіткого порядку надання допомоги,
зокрема визначення кола осіб, що  мають на неї  право, строків і спосіб, у
який такі особи  можуть  звернутися до уповноважених  органів для
отримання допомоги.

ІV. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ

Актуальність розробки даної  Програми підтверджується Постановою
Кабінету Міністрів України  від 25  серпня 2005 року №823 «Про
затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та
дітям, позбавлених батьківського  піклування, після досягнення ними 18-
річного віку».

V. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМИ

Для досягнення визначеної цією  Програмою  мети, необхідно забезпечити
здійснення  організаційних заходів шляхом:

· Забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного
віку;

· Забезпечення контролю, координації, планування та ефективного
використання ресурсів, необхідних для виконання Програми.

 Розмір  одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України
(1810,00 грн). Виплата одноразової допомоги  здійснюється  на підставі заяви
та паспорта отримувача цієї допомоги. Списки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,  яким у поточному році виповнюється
18 років,  подає Служба у справах дітей Чупахівської селищної  ради.
У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в
установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.



VІ. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.
Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за  рахунок
місцевого бюджету.

Фінансування
Програми

Усього витрат на
виконання
Програми
тис. грн

витрат на
виконання
Програми

у 2022 році
тис. грн

витрат на
виконання
Програми

у 2023 році
тис. грн

Місцевий бюджет 9050,00 9050,00 0,00

VІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Виконання заходів Програми передбачається здійснити  протягом 2022-2023
років в постійному режимі без поетапного розмежування, враховуючи час
досягнення повноліття дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування.
Надання одноразової грошової  допомоги дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку
та території Чупахівської територіальної громади заплановано на 5осіб.
Протягом року можливе  коригування Програми у разі необхідності.

VІІI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У період виконання Програми очікується підвищення рівня соціального
захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування після
досягнення ними 18 – річного віку.

IХ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Чупахівської селищної
ради є головним розпорядником коштів.
Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом  виконання заходів
Програми. Відповідальним виконавцем Програми є  відділ освіти, культури,
туризму. молоді та спорту  Чупахівської селищної  ради,  який організовує
супровід та координацію діяльності.
Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється
комісію з питань з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і
культури.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 80

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про надання одноразової допомоги
дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського
піклування, після досягнення 18-
річного віку

Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про охорону дитинства»,відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України №823 від 25.08.2005 року «Про затвердження
Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»,  розглянувши
заяви дітей-сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування Щербини
Дениса Івановича, Хоменко Карини Олександрівни, Горбатенко Єви
Миколаївни, Міщенко Інни Валентинівни, виконком Чупахівської селищної
ради
ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову допомогу   в розмірі 1810,00 грн  Щербині Денису
Івановичу, 25.04.2003 року народження, що проживає за адресою: смт
Чупахівка, вулиця Лебединська, 8 Охтирського району Сумської
області.

2. Надати одноразову допомогу   в розмірі 1810,00 грн  Хоменко Карині
Олександрівні, 01.09.2003 року народження, що проживає за адресою:
місто Охтирка, вулиця Перемоги, буд.11, кв. 62   Сумської області.

3. Надати одноразову допомогу   в розмірі 1810,00 грн Горбатенко Єві
Миколаївні, 16.10.2003 року народження, що проживає за адресою:
смт Чупахівка, вул..Заозерна, 11 кв.4 Охтирського району Сумської
області.

4. Надати одноразову допомогу   в розмірі 1810,00 грн   Міщенко Інні
Валентинівні, 21.04.2004 року народження, що проживає за адресою:
село Лантратівка, вул. Садова,6 Охтирського району Сумської області.

5. 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

№ 81

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження
договорів оренди

  Керуючись  пунктом 43 частини першої статті 26, підпунктами 1, 5 пункту
«а» статті 30, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  начальника відділу
освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
виконком Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та договір на
відшкодування комунальних послуг між відділом освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та Чупахівською
селищною радою.

2. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та договір на
відшкодування комунальних послуг між відділом освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та фінансовим
відділом Чупахівської селищної ради.

3. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та договір на
відшкодування комунальних послуг між відділом освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та КУ «Центр
надання соціальних послуг» Чупахівської селищної ради.

4. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та договір на
відшкодування комунальних послуг між відділом освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та  Службою в
справах дітей Чупахівської селищної ради.

5. Затвердити договір оренди на нежитлове приміщення та договір на
відшкодування комунальних послуг між відділом освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради та  КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»  Чупахівської селищної ради.

6. Розмір орендної плати за оренду нежитлового приміщення встановити в
розмірі одної гривні за місяць.

7. Відшкодування комунальних послуг проводити згідно фактичних
витрат.



8. Затвердити дане рішення виконкому на наступній сесії Чупахівської
селищної ради.

9. 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

№ 82

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження додаткової угоди
№2, № 3 до договору оренди нерухомого
майна №59Е000.-411/19 від 01.06.2019

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.06.2021 року № 483 «Деякі питання оренди державного та
комунального майна», керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

1. Затвердити додаткову угоду №2, №3 до договору оренди нерухомого
майна №59Е000.-411/19 від 01.06.2019 р. (додаткова угода додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

     Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до договору оренди нерухомого майна

№ 59Е000.-411/19 від 01.06.2019р.

смт Чупахівка                                                                         20 лютого 2022р.

На підставі рішення одинадцятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної ради від 28.09.2021 «Про перейменування відділу освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради», рішення п’ятнадцятої сесії Чупахівської
селищної ради восьмого скликання від 08 лютого 2022 року «Про
затвердження передавальних актів про передачу майна КЗ «Будинок
культури Чупахівської селищної ради» та КЗ «Публічна бібліотека
Чупахівської селищної ради»»,Чупахівська селищна рада (надалі –
Орендодавець), в особі секретаря селищної ради Маслюка М.М., що діє на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї
сторони, Акціонерне товариство «Укртелеком» (надалі – Орендар), в особі
директора Сумської філії АТ «Укртелеком» Радченка О.В., що діє на підставі
Довіреності від 20.12.2021р. № 7184, з іншої сторони, та Відділ освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради (надалі
– Балансоутримувач), в особі начальника відділу Бекірової Олени
Русланівни, що діє на підставі Положення, зі свого боку, іменовані разом
«Сторони», а окремо – «Сторона» уклали цю додаткову угоду до Договору №
59Е000.-411/19 від 01.06.2019 р. (надалі – Договір) про наступне:

1. Преамбулу Договору доповнити та викласти в наступній редакції:

Чупахівська селищна рада (надалі – Орендодавець), в особі
секретаря селищної ради Маслюка М.М., що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, Акціонерне
товариство «Укртелеком» (надалі – Орендар), в особі директора Сумської
філії АТ «Укртелеком» Радченка О.В., що діє на підставі Довіреності від
20.12.2021р. № 7184, з іншої сторони, та Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради (надалі –
Балансоутримувач), в особі начальника відділу Бекірової Олени
Русланівни, що діє на підставі Положення, зі свого боку, іменовані разом
«Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір (далі – Договір) про
наступне:

2. Пункти 1.1. та 1.2 розділу 1 «Предмет договору» викласти в редакції:



«1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне
користування комунальне окреме індивідуально визначене майно (нежитлове
приміщення) (далі - Майно) площею 30,5 кв. м, розміщене за адресою:
Сумська область, Охтирський район, с. Олешня, вул. Довгого, б.17а, на
першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі (будинку культури), що
перебуває на балансі Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради (далі - Балансоутримувач).

1.2. Мета використання орендованого майна - розміщення обладнання зв’язку
автоматичної телефонної станції (АТС).»
3. Абзац третій у п.4.1. Розділу 4 «Орендна плата та порядок розрахунків»
викласти в редакції:
«Орендна плата з 01.01.2022 перераховується Орендарем Балансоутримувачу
щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, на підставі виставлених
Балансоутримувачем рахунків, підтверджених актами надання послуг,
підписаних обома Сторонами. Рахунки надсилаються Орендарю не пізніше
10 числа, наступного за звітним. Оплата вважається здійсненою з моменту
списання коштів з банківського рахунку Орендаря. У разі відсутності
рахунків і актів виконаних робіт, оплата Орендарем не проводиться. До
розміру орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого
приміщення.»
4. Пункти 7.1. та 7.3. Розділу 7 «Амортизаційні відрахування та відновлення
орендованого майна» викласти в редакції:
«7.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване
Майно нараховуються Балансоутримувачем і в першочерговому порядку
використовуються ним на відновлення власних основних фондів.
7.3. У разі, якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна
або його руйнування, він повинен відшкодувати Балансоутримувачу збитки,
якщо вони настали з вини Орендаря.»
5. Пункт 8.2. Розділу 8 «Інші умови» виключити.
6. Розділі 9 «Юридичні адреси і платіжні реквізити Сторін» Договору оренди викласти у
наступній редакції:

Орендодавець:
Чупахівська селищна рада
42722, Сумська обл., Охтирський район, смт. Чупахівка, вул.
Воздвиженська,53
р/р UA128201720314201007203036527 у ДКСУ м.Київ,
МФО 820172,
Код ЄДРПОУ 04390202

Орендар:
Акціонерне товариство «Укртелеком»,
01601, м. Київ, Шевченківський район., бул. Т.Шевченка, буд.18.
Сумська філія АТ «Укртелеком», 40000 м.Суми, вул.Іллінська, буд.2
р/р UA043348510000000002600933415  в  АТ ПУМБ
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 23825401



ІПН 215607626656

Балансоутримувач:
Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради
42722, Сумська область, Охтирський район, смт. Чупахівка
вул. Воздвиженська, 53.
р/р UAUA708201720314231026203045268  у  ДКСУ м.Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 41871313

7. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують
по ним свої зобов'язання.
8. Дана Додаткова Угода складена у трьох однакових примірниках по одному
для кожної із Сторін.
9. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами
та становить невід’ємну частину Договору оренди № 59Е000-411/19 від
01.06.2019 року.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Чупахівська селищна рада

Секретар селищної ради
________________

                                              М.М.МАСЛЮК

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

Відділу освіти, культури, туризму, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради

Начальник відділу __________________

       О.Р. БЕКІРОВА

ОРЕНДАР:

 АТ «Укртелеком»

Директор ______________________

                                        О.В.РАДЧЕНКО



ДОДАТКОВА УГОДА № 3

до договору оренди нерухомого майна

№ 59Е000.-411/19 від 01.06.2019р.

смт Чупахівка                                                                         01 червня 2022р.

Чупахівська селищна рада (надалі – Орендодавець), в особі
секретаря селищної ради Маслюка М.М.,що діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,Акціонерне
товариство «Укртелеком»(надалі – Орендар), в особі директора Сумської
філії АТ «Укртелеком» Радченка О.В., що діє на підставі Довіреності від
20.12.2021р. № 7184, з іншої сторони, та Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради (надалі –
Балансоутримувач), в особі начальника відділу Бекірової Олени
Русланівни, що діє на підставі Положення, зі свого боку, іменовані разом
«Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цю додаткову Угоду до Договору
оренди нерухомого майна № 59Е000-411/19 від 01.06.2019(далі – «Договір»)
про наступне:
1. Пункт 6.2. Розділу 6 «Строк дії договору» викласти в новій редакції:
«6.2. На підставі заяви Орендаря та відповідно до п.5 постанови Кабінету
Міністрів України «Про особливості оренди державного та комунального
майна у період воєнного стану» № 634 від 27 травня 2022 р. продовжити
термін дії Договору оренди комунального майна № 59Е000-411/19 від
01.06.2019р. на період дії воєнного стану та протягом чотирьох місяців з дати
припинення чи скасування воєнного стану.»
2. Інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують
по ним свої зобов'язання.
3. Дана Додаткова угода діє на період воєнного стану та протягом чотирьох
місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану та становить
невід’ємну частину Договору оренди № 59Е000-411/19 від 01.06.2019 року.
4. Дана Додаткова Угода складена у трьох однакових примірниках по одному
для кожної із Сторін.
ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Чупахівська селищна рада

Секретар селищної ради ________________

                                              М.М.МАСЛЮК

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ:

Відділу освіти, культури, туризму, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради

Начальник відділу __________________

                                             О.Р. БЕКІРОВА

ОРЕНДАР:

АТ «Укртелеком»

Директор ______________________

О.В.РАДЧЕНКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 83

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження  змін до Програми
забезпечення  надання ПМД  населенню
 Чупахівської об’єднаної територіальної
громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітірної допомоги на 2022 рік»
та «Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2022 рік.

Розглянувши клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради, відповідно до ст..43,59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Основи
законодавства України про охорону здоров’я» виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

     1.Затвердити зміни до Програми забезпечення надання ПМД населенню
Чупахівської об’єднаної територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік на зменшення по КЕКВ 2111 – 40485,00 гривень, по КЕКВ 2120 –
11650,00 гривень, та затвердити зміни до програми «Програма фінансової
підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  2022 рік  на
збільшення по КЕКВ 2111 – 40850,00 гривень, по КЕКВ 2120 – 11650,00
гривень.

     2.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

№ 84

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

              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 акти обстеження житла(майна) пошкодженого
(зруйнованого)  внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією російської федерації №№ 43,44,45,46.

2.   Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК

Про затвердження актів
обстеження житла(майна)
пошкодженого (зруйнованого)
внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною
агресією російської федерації



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 85

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження Положення
про робочу групу  та
затвердження складу робочої
групи з питань дерусифікації
та позбавлення наслідків
колоніального минулого на
території Чупахівської
селищної ради

Відповідно до Розпорядження Сумської обласної Державної
адміністрації від 24.06.2022 р. № 205-ОД, враховуючи громадські ініціативи,
з метою позбавлення території області назв та об’єктів, які вшановують події
та діячів, пов’язаних з історією та культурою російської федерації, та
відповідно до ст.37  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити склад   робочої групи з питань дерусифікації та позбавлення
наслідків колоніального минулого (Додаток 1).
  2. Затвердити Положення робочої групи з питань дерусифікації та
позбавлення наслідків колоніального минулого (Додаток 2).
  3. Контроль за виконанням 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

№ 86

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про необхідність накопичення
обсягів матеріального резерву
для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайної
ситуації воєнного  або
техногенного характеру

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій»(із змінами), листа Першого віце-прем'єр-міністра України –
Міністра економіки Свириденка Ю.А. від 08.07.2022 № 17432\0\1-22, пункту
2 Протоколу № 4 від 03.08.2022 р. позачергового засідання районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Охтирської
районної державної адміністрації та відповідно до ст.36 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Розглянути на черговій сесії Чупахівської селищної ради питання про
створення місцевих матеріальних резервів та визначити відповідним
розпорядженням місця їх зберігання та порядок використання.

2. Контроль за виконанням 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

№ 87

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Норова Сергія Васильовича 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, відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
11.07.2022 року по справі  № 480/12051/21 за позовом Норова С.В.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Норова С.В.  від 16.06.2020
року, розглянувши клопотання  громадянина Петруші Є.В., проживаючого  за
адресою: вул. Лесі Українки буд.5, м. Тростянець,  Сумської області, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0000 га, виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянину Норову Сергію Васильовичу 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
5920382000:01:003:5082 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання громадянами, як громадське  пасовище. Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
2. Рішення «Про розгляд заяви громадянина Норова Сергія Васильовича
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 » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3. 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

№ 88

15.08.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Петруші Євгенію Віталійовичу 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, відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
11.07.2022 року по справі  № 480/12151/21 за позовом Петруші Є.В.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Петруші Є.В. від 16.06.2020
року, розглянувши клопотання  громадянина Петруші Є.В., проживаючого  за
адресою: вул. Лесі Українки буд.13, м. Тростянець,  Сумської області, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0000 га, виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянину Петруші Євгенію Віталійовичу 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
5920382000:01:003:5082 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання громадянами, як громадське  пасовище. Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
2. Рішення «Про розгляд заяви громадянина Петруші Євгенія Віталійовича
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 » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3. 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

№ 89

15.08.2022                                                                                          смт Чупахівка
Про затвердження Положення про оренду майна
Чупахівської селищної ради та методики
розрахунку та порядку використання плати за
оренду майна комунальної власності  Чупахівської
селищної ради, Примірного договору
оренди нерухомого або іншого окремого
індивідуально визначеного майна,
що належить до комунальної власності

      Відповідно до статті 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX (далі – Закон), керуючись
статтею 24, 75-781, Господарського кодексу України, статей 169, 172, 182,
327 Цивільного кодексу України,  постановою Кабінету Міністрів України
від 03.06.2020 р. № 483«Деякі питання оренди державного та комунального
майна» (далі - Порядок), Примірного договору оренди нерухомого або
іншого окремо визначеного майна, що належить до державної власності,
затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 р.
№820,  з метою раціонального, ефективного управління ресурсами
територіальної громади, для врегулювання правових, економічних та
організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що
перебуває в комунальній власності,  виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Положення про оренду майна Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області (додаток 1).

2. Затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати
за оренду майна комунальної власності Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області (додаток 2).

3. Затвердити Примірний договір оренди нерухомого або іншого
окремого індивідуально визначеного майна, що належить до
комунальної власності (додаток 3).

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

№ 90

15.08.2022                                                                                          смт Чупахівка

Про надання права контролю
за збереженням лісонасаджень на
території Чупахівської селищної ради

Відповідно до статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою збереження лісонасаджень на території Чупахівської
селищної ради виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Надати право контролю за збереженням лісонасаджень на території
Чупахівської селищної ради:
Парнєкову Сергію Євгеновичу – заступнику селищного голови
Мартишку Сергію Михайловичу – директор КП «Добробут»
Ромасю Анатолію Петровичу – підбирачу довідкового та інформаційного
матеріалу.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК


