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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 03.11.2022 року
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року
«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022 рік»

111

2 Про внесення змін до селищних цільових програм по
галузях

112

3 Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської
селищної ради за 9 місяців 2022 року

113

4 Про затвердження змін до Програми безоплатного
забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань, безкоштовне
забезпечення виробами медичного призначення деяких
категорій населення та забезпечення молочними сумішами
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей КНП
«ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік,Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради на 2022 рік.

114

5 Про створення комісії Чупахівської селищної ради з
отримання, розподілу та списання гуманітарної допомоги

115

6 Про утворення комісії для комплексного визначення ступеня
індивідуальних потреб особи, яка потребує надання
соціальних послуг

116

7 Про виплату компенсації фізичним особам,  які надають
послуги з догляду на непрофесійній основі
 в 2022 році

117



8 Про компенсацію  фізичним особам, які надають послуги з
догляду на непрофесійній основі  в 2022 році

118

9 Про надання дозволу КЗ «Будинок культури Чупахівської
селищної ради»  на списання основних засобів

119

10 Про затвердження Програми розвитку позашкілля « Центру
дитячої та юнацької творчості Чупахівської селищної ради»
на 2022-2026 роки»

120

11 Про затвердження лімітів обсягу споживання електроенергії
на 2023 рік

121

12 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради від 03.10.2022 року № 110

122

13 Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги
у комунальну власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту соціального
захисту населення Сумської  обласної державної
адміністрації

123

14 Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс відділу соціального
захисту населення Чупахівської селищної ради

124

15 Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги
у комунальну власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту соціального
захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації

125

16 Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс відділу соціального
захисту населення Чупахівської селищної ради

126

17 Про надання дозволу на списання та утилізацію основних
засобів, які знаходяться на балансі Чупахівської
селищної ради

127

18 Про надання дозволу на списання та утилізацію малоцінних
необоротних матеріальних активів, які  знаходяться на
балансі відділу соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради

128



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 13                                                                                від 03.11.2022

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

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :
1/111. 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
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 111 приймається.

2/112. Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях
ДОПОВІДАЄ:Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 112 приймається.

3/113. Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської селищної
ради за 9 місяців 2022 року
ДОПОВІДАЄ:Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 113 приймається.

4/114.Про затвердження змін до Програми безоплатного забезпечення
лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань,
безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення деяких
категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років
із малозабезпечених сімей КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік,Програми
фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік.
ДОПОВІДАЄ:Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 114 приймається.

5/115. Про створення комісії Чупахівської селищної ради з отримання,
розподілу та списання гуманітарної допомоги
ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель - начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 115 приймається.

6/116.Про утворення комісії для комплексного визначення ступеня
індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг
ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель -  начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 116 приймається.

7/117.Про виплату компенсації фізичним особам,  які надають послуги з
догляду на непрофесійній основі  в 2022 році



ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель -  начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 117 приймається.

8/118. Про компенсацію  фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі  в 2022 році
ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель -  начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 118 приймається.

9/119. Про надання дозволу КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної
ради»  на списання основних засобів
ДОПОВІДАЄ:Валентина Полуйко  -  начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 119 приймається.

10/120. Про затвердження Програми розвитку позашкілля « Центру дитячої
та юнацької творчості Чупахівської селищної ради» на 2022-2026 роки»
ДОПОВІДАЄ:Валентина Полуйко  -  начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 120 приймається.

11/121.Про затвердження лімітів обсягу споживання електроенергії
на 2023 рік
ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк  -  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 121 приймається.

12/122. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 03.10.2022 року № 110

ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк  -  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 122 приймається.

13/123. Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади від
Департаменту соціального захисту населення Сумської  обласної державної
адміністрації
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 123 приймається.

14/124. Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної  територіальної громади на
баланс відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 124 приймається.



15/125.Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади від
Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 125 приймається.

16/126.Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної  територіальної громади на
баланс відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 126 приймається.

17/127. Про надання дозволу на списання та утилізацію основних засобів, які
знаходяться на балансі Чупахівської
селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 127 приймається.

18/128. Про надання дозволу на списання та утилізацію малоцінних
необоротних матеріальних активів, які  знаходяться на балансі відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -   головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 128 приймається.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 111

03.11.2022                                                                                     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», розглянувши клопотання Чупахівської селищної
ради, служби у справах дітей, відділу освіти, культури, туризму, молоді та
спорту, Олешнянського НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів-закладу дошкільної освіти
ім. Героя Радянського союзу Степана Долгого, Чупахівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, на виконання програми «Поліцейський офіцер громади
«Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», 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 100 000,00 грн. та направити на, КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 000,00 грн.,
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20 000,00 грн., КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» в сумі 30 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 40 000,00 грн. та направити на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10 000,00 грн.,
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 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в
сумі 30 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 11 000,00
грн. та направити на ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного



розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів».

З ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 5 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)».

З ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3 000,00 грн. та направити на
ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 26 000,00
грн. та направити на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
30 000,00 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 5 000,00
грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 9 000,00 грн. (Олешнянський
НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів-закладу дошкільної освіти ім. Героя Радянського
союзу Степана Долгого).

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50 000,00
грн. та направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»
(Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі
16 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» (Чупахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів).

З ТПКВКМБ 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного
розвитку педагогічних працівників» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 3 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар».

З ТПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 5 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

З ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 15 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10 000,00 грн., КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2273
«Оплата електроенергії» в сумі 2500,00 грн. та направити на КЕКВ 2120
«Нарахування на заробітну плату».

2. Чупахівській селищній раді внести відповідні зміни до Програми
благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-
2024 рр.

3. Рішення «Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет



Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 112

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про внесення змін до селищних
цільових програм по галузях та програми
економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та
прогнозні показники на 2023-2024 роки

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 28, статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання
Чупахівської селищної ради, на виконання програми «Поліцейський офіцер
громади «Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Програми благоустрою  населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. а саме п 8
паспорту Програми викласти в новій редакції:

8

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,
тис. грн.

2022 р.- 746,2 (-30,0)
2023 р. - 1100,0
2024 р. – 950,0

у тому числі:

8.2 кошти селищного бюджету,
тис. грн.

2022 р.- 446,2 (-30,0)
2023 р. - 800,0
2024 р. – 650,0

8.3
інших джерел, не
заборонених законодавством
України

2022 р.- 300,0
2023 р. - 300,0
2024 р. – 300,0

Внести зміни до додатку 1 Ресурсне забезпечення
Програми благоустрою неселенних пунктів Чупахівської селищної ради на
2022-2024 рр.

Джерела
фінансування

2022 рік
тис.гр.

2023 рік
тис.гр.

2024 рік
тис.гр.

Всього
тис.гр.

Селищний бюджет 446,2
(-30,0) 800 650 1896,2

Інші джерела 300 300 300 900



РАЗОМ: 746,2 1100 950 2796,2

Внести зміни до додатку 2 Заходи Програми благоустрою населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рік.

Напрямки Виконавці
Строк
виконанн
я заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансуванн
я
(вартість),   т
ис. гривень

Очікувані
результатиСелищни

й бюджет

Інші
джерел
а

Вирішення
загальних
питань по
благоустро
ю

Селищна
рада

2022-
2024 рр 1896,2 900 2796,2

Створення
повноцінної
матеріально
-технічної
бази для
здійснення
благоустро
ю

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

6.

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

319 тис. гривень (-11,0 тис. гривень)

6.1. коштів місцевого бюджету 319 тис. гривень (-11,0 тис. гривень)

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

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

Роки виконання Усього витрат на
виконання
Програми

2021 2022 2023

Місцевий бюджет 100 169 (--11,0) 50 319 (-11,0)

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

3. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на
2023 – 2024», а саме п. 8 додатку 2 «Перелік заходів Програми економічного
та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні
показники на 2023 – 2024 роки доповнити та викласти у новій редакції:

Перелік заходів Виконавець Джерела
фінансування

Фінансува
ння

Примітка

1 2 4 5 6
8 Передача субвенції з

місцевого бюджету до
державного, обласного,
районного бюджетів та
інших рівнів



3. Рішення «Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях» в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК

8.1 Передача субвенції з
місцевого бюджету
Військовій частині
А7320 м. Охтирка
Сумської обл.

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

15,000

8.2 Передача субвенції з
місцевого бюджету
ГУНП у Сумській
області (придбання
паливно-мастильних
матеріалів для
Охтирського відділу
поліції ГУНП в Сумській
області з подальшим
використанням на
заправку службового
автомобіля
поліцейського офіцера
Чупахівської селищної
територіальної громади)

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

20,000

8.3 Передача субвенції з
місцевого бюджету
ГУНП у Сумській
області (придбання
зимових шин для
службового автомобіля
поліцейського офіцера
Чупахівської селищної
територіальної громади)

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

11,000

ВСЬОГО: Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

46,000
(+11,000)



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№ 112 від 03.11.2022 року

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

на 2021-2023 роки»
№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Д
ж

ер
ел

а
ф

ін
ан

су
ва

н
ня

Джерела та обсяги
фінансування,

тис.грн.

Очікувані
результати

у тому числі:
2021 2022 2023

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

1. Покращення
умов роботи
поліцейських
офіцерів
громади
Чупахівської
селищної  ради

Придбання оргтехніки 2021-2023 Чупахівська селищна рада

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

30 - - Забезпечення
умов для
ефективного
виконання своїх
обов’язків
поліцейськими
офіцерами
громади
Чупахівської
селищної ради

Облаштування кабінетів
меблями

2021-2023 Чупахівська селищна рада 10 80 7

Придбання канцтоварів 2021-2023 Чупахівська селищна рада 3 3 3
Придбання паливно -
мастильних матеріалів для
службового
автотранспорту
поліцейських офіцерів
громади

2021-2023 Чупахівська селищна рада

- - 20

Придбання службового
автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна рада
Головне управління
Національної поліції в
Сумській області

- - -

Технічне обслуговування 2021-2023 Чупахівська селищна рада - 30 20



службового автомобіля (-20)

Придбання запасних
частин та шин для
службового автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна рада
- +9

(-11) -

Ремонт приміщення
поліцейської станції

2021-2023 Чупахівська селищна рада 50 2 -

Придбання холодильника,
мікрохвильової пічки,
електор чайника

2021-2023 Чупахівська селищна рада
7 - -

Обслуговування камер
відеоспостереження

2021-2023 Чупахівська селищна рада - 5 -

Придбання та
обслуговування апаратури
зберігання інформації з
камер відеоспостереження
(сервер, монітор,
клавіатура, мишка,
джерело безперебійного
живлення, інше)

2021-2023 Чупахівська селищна  рада

- 40 -

Загальна сума по заходах Програми

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

100 169
(-11) 50

Всього

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

                      319 (-11)

Секретар селищної ради                                                                                                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 113

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про схвалення звіту про
виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади
за 9 місяців 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 9 місяців 2022 року:

по доходах в сумі 27 768,4 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 24 393,4 тис. гривень (додаток №1) та спеціального фонду в сумі
3 375,0 тис. гривень (додаток №2),

по видатках в сумі 26 444,1 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 23 234,1 тис. гривень (додаток №3); спеціального фонду в сумі 3 120,0
тис. гривень (додаток №4).

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року» 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

№ 114

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження змін до Програми
безоплатного забезпечення лікарськими
засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань,
безкоштовне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення
молочними сумішами дітей до 2-х років із
малозабезпечених сімей КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік,
Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної
ради на 2022 рік.

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 28, статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та викласти в новій редакції додаток 2 Програми
безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань, безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення
деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітей до
2-х років із малозабезпечених сімей КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної
ради на 2022 рік, а саме зменшити пункт 3 «Молочні суміші» на 5554,80
гривень та збільшити пункт 2 «Вироби медичного призначення» на 5554,80
гривень (Додаток 2 додається).

2. Внести зміни та викласти в новій редакцій додотк 1 програми
«Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради 2022 рік, а саме зменшити пункт 8 «Оплата комунальних
послуг» на 100000,00 гривень та збільшити пункт 7 «Оплата праці і
нарахування на заробітну плату» на 100000,00 гривень (Додаток 1 додається).

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

№ 115

03.11.2022                                                                                        смт Чупахівка
Про створення комісії Чупахівської
селищної ради з отримання,
розподілу та списання гуманітарної допомоги

    Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою надання допомоги населенню громади, заслухавши
інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради Світлани Журавель, виконавчий комітет  селищної ради

В И Р І Ш И В :

1. Створити комісію Чупахівської селищної ради з отримання, розподілу
та списання гуманітарної допомоги (Додаток 1)

2. Затвердити положення про комісію Чупахівської селищної ради з
отримання, розподілу та списання гуманітарної допомоги (Додаток 2)

3.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



Додаток1
до рішення виконавчого
комітету
Чупахівської селищної
ради №115 від 03.11.2022

Складкомісії Чупахівської селищної ради
з отримання, розподілу та списання гуманітарної допомоги

Журавель С. М. – начальник відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради, голова комісії

Бистрицька Г. Д. – начальник Служби у справах дітей Чупахівської селищної
ради, секретар комісії

Члени комісії:

Воробйова Л. В.–заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів влади,

Маслюк М. М. - секретарЧупахівської селищної ради,

Комишанська Н. І. - адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної
ради,

Сугак Г. О. – бібліотекар Довжицькоїбібліотеки- філії,

Гуцова Т. М. - художній керівник Довжицького СК,

Розінько С.Ф. - адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної ради,

Кириченко І. І. - адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної ради,

Парнєкова Н.П. – художній керівник Олешнянського СК,

Губіна О. М. - бібліотекар Олешнянськоїбібліотеки- філії,

Хрякова М. М. – підбирач довідкового та інформаційного матеріалу,

Полуйко В. В. – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та
спортуЧупахівської селищної ради,

Гончар Т. В. – провідний спеціаліст Служби у справах дітей Чупахівської
селищної ради,

Григор’єва О. В. – в. о. директора КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»,

Богдан О. С. – головний спеціаліст відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



Додаток2
до рішення виконавчого
комітету
Чупахівської селищної
ради № 115 від 03.11.2022

Положення про Комісію Чупахівської селищної ради
з отримання, розподілу та списання  гуманітарної допомоги

1. КомісіяЧупахівської селищної ради  з отримання, розподілу та списання

гуманітарної допомоги (далі - Комісія) є спеціально уповноваженим органом

місцевого самоврядування з питань розподілу гуманітарної допомоги наданої

донорами, в умовах воєнного стану в Україні (далі по тексту – гуманітарна

допомога).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України,
актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами
Чупахівської селищної ради, а також цим Положенням.

3. Комісія:

- погоджує отримання гуманітарної допомоги від донорів та направляє таку
допомогу до пунктів видачі для його подальшого перерозподілу;

- розглядає звернення, клопотання, доповідні записки отримувачів
гуманітарної допомоги та приймає рішення про розподіл (отримання,
передачу) гуманітарної допомоги, яка надходить на адресу Чупахівської
селищної ради, і підлягає подальшому перерозподілу набувачам гуманітарної
допомоги. Передача отриманої гуманітарної допомоги здійснюється на
підставі письмових та усних заяв, клопотань, звернень (довільної форми), від
нижче зазначених осіб із зазначенням переліку необхідної гуманітарної
допомоги за напрямом на ім’я відповідальної особи.

- здійснює контроль за транспортуванням, отриманням, наданням,
збереженням, охороною, складуванням, розподілом, цільовим
використанням, веденням обліку та статистичної звітності,списанням
гуманітарної допомоги на території Чупахівської селищної ради;

- забезпечує висвітлення через засоби масової інформації аспектів своєї
діяльності щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної
допомоги;

- виконує інші функції відповідно до законодавства.



4. Комісія має право:

- одержувати від отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги (юридичних
осіб) звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до використання
всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги;

- залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду
питань, що належать до її компетенції.

4.1. Гуманітарна допомога спрямовується за такими напрямками:

– задоволення потреб жителів Чупахіської територіальної громади,
внутрішньо переміщених осіб, або іншої категорії осіб, комунальних закладів
освіти, які потребують допомоги;

– формування стратегічного резерву для потреб Чупахівської селищної
територіальної громади в умовах воєнного стану в Україні з числа отриманої
гуманітарної допомоги.

– забезпечення цивільного населення на територіях України, де ведуться
бойові дії або тих територіях, які перебувають на межі гуманітарної
катастрофи;

– забезпечення підрозділів Збройних Сил України, правоохоронних органів,
служб з питань надзвичайних ситуацій на територіях України, де ведуться
бойові дії або тих територіях, які перебувають на межі гуманітарної
катастрофи;

5. Комісія утворюється у складі Голови комісії, секретаря комісії, та членів
комісії.

5.1. Голова Комісії:

5.1.1. керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених
на комісію завдань;

5.1.2. головує на засіданнях комісії;

5.1.3. забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло
питань, що підлягають розгляду на її черговому засіданні;

5.1.4. вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової
підготовки членів комісії;

5.4.5. підписує протокол засідання комісії.

5.2. Відповідальний секретар комісії:

5.2.1. здійснює підготовку до розгляду справ;



5.2.2. вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

5.2.3. веде по справах, що розглядаються комісією, протокол засідання
комісії;

5.2.4. разом з головою комісії підписує протокол комісії.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по
мірі надходження гуманітарної допомоги. Рішення про проведення засідань
приймає голова Комісії. Засідання Комісії вважаються правомочними, якщо
на них присутні не менш як 50 відсотків членів Комісії. Члени Комісії
зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

7. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданнях
членів Комісії (уповноважених ними осіб) та оформляються протоколами, які
підписуються головою Комісії та секретарем. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 116

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

 Про утворення комісії для
комплексного визначення
ступеня індивідуальних потреб
особи, яка потребує надання
соціальних послуг

 Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги»,
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення
воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженим Законом України
«Про затвердження Указом Президента України «Про введення воєнного
стану в Україні»»,   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі» (зі змінами), заслухавши інформацію начальника
відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради Світлани
Журавель, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В :

1. Утворити комісію для проведення комплексного визначення
ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних
послуг, та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про комісію для проведення комплексного
визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання
соціальних послуг, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



Додаток 1

до рішення виконавчого
комітету

Чупахівської селищної
ради № 116 від 01.11.
2022 р.

Склад комісії

для комплексного визначення ступеня індивідуальних

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг

 Журавель С. М. – начальник відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради, голова комісії

Григор’єва О. В. – в. о. директора КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»,

Воробйова Л. В. – заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів влади,

Ашурова Г.Г.- головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради,

депутати Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



Додаток 2

до рішення виконавчого
комітету

Чупахівської селищної
ради № 116 від 01.11.
2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних
потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг

І. Загальні положення

1. Положення про комісію для комплексного визначення ступеня
індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (далі –
комісія) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»,
постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та
процедурні засади діяльності комісії з комплексного визначення ступеня
індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та
підготовки відповідного висновку.

ІІ. Основні завдання та принципи діяльності комісії

1. Визначення потреби здійснюється за Показниками, за якими
здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи,
яка потребує надання соціальних послуг, встановленими Порядком надання
та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р.
№ 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» зі змінами.

2. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка
потребує надання соціальних послуг, здійснюється комісією. Очолює
начальник відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради.

3. Протягом двох робочих днів після надходження заяв про згоду надавати
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати
соціальні послуги комісія у складі начальника відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради, в. о. директора КУ «Центр надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради», залежно від місця
проживання особи, яка подала заяву, головного лікаря КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради та
депутата, залежно від місця проживання особи, яка подала заяву,  із



залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та або її
законного представника проводить комплексне визначення ступеня
індивідуальних потреб.

4. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних
потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, комісією готується
висновок за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі».

5. Висновок, підписаний членами комісії, долучається до особової
справи.

6. Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами
комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка
потребує надання соціальних послуг, їй встановлено ІV чи V групу рухової
активності.

ІІІ. Організація роботи комісії

1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які
скликаються головою комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них
беруть участь не менше 50%  ( не менше трьох осіб) від загального складу її
членів.

 2. Рішення комісії приймається більшістю голосів від числа членів, які
присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування. За умови рівного
розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 117

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка
Про виплату компенсації фізичним особам,
які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі  в 2022 році

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, відповідно
до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду на непрофесійній основі», Методики обчислення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої
Наказом Міністерства соціальної політики 17.05.2022 р. № 150, з метою
підтримки матеріального становища незахищених категорій громадян,
заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, виконавчий комітет
селищної ради В И Р І Ш И В :

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю,
громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно
хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно
пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1).
2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу
соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану
Журавель.
4. Дане рішення затвердити на черговій сесії Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 118

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про компенсацію  фізичним особам, які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі  в 2022 році

Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 34, статтею 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів
України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі», Методики обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої Наказом
Міністерства соціальної політики 17.05.2022 р. № 150, відповідно до
Програми виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, розглянувши заяву
громадянина Радька Сергія Миколайовича, беручи до уваги розмір
середньомісячного сукупного доходу фізичної особи, заслухавши
інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити в призначенні компенсації фізичним особам, які
надають послуги з догляду на непрофесійній основі, Радьку Сергію
Миколайовичу, в зв’язку з тим, що його середньомісячний сукупний дохід
перевищує прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної
ради повідомити Радька Сергія Миколайовича про прийняте рішення.
     3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 119

03.11.2022                                                                                      смт Чупахівка

Про надання дозволу відділу
освіти, культури, туризму, молоді
та спорту Чупахівської селищної
ради та його структурним
підрозділам  на списання основних
засобів

Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,
розглянувши клопотання начальника відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради Полуйко В.В. , Чупахівська
селищна   рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради  на списання з балансу  основних засобів у
зв’язку з тим, що  матеріали застаріли  та не підлягають ремонту.
(згідно додатку 1).

2. Надати дозвіл КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної ради»   на
списання з балансу  основних засобів у зв’язку з тим, що  матеріали
застаріли  та не підлягають ремонту. (згідно додатку 2).

3. Надати дозвіл КЗ « Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради»
на списання з балансу  основних засобів у зв’язку з тим, що  матеріали
застаріли  та не підлягають ремонту. (згідно додатку 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Л.В.Воробйову .

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК



 Додаток №1
до рішення виконкому

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

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК

з/п Назва обладнання Кількість Рік випуску Інвентарний №
1. Системний блок в комплекті 1 2018 1113000037

2. Пристрій безперебійного
живлення

1
2019 1113000071

3. Клавіатура REAL-TL 1 2019



Додаток № 2 до
   рішення виконкому

Перелік  майна , що знаходиться  на  балансі  КЗ « Будинок  культури

Чупахівської селищної ради»  та підлягає списанню

№ Найменування     майна Од.
вим.

    Інв.№ Вартість Кіль
кість

1 Акордеон «Орфей» Шт 101400008 387,00 1
2 Магнітофон BEST Шт. 1040006 151,00 1
3 Магнітофон «Романтика» Шт. 1040007 552,00 1
4 Електробаян «Естрадіон» Шт. 1040008 947,00 1
5 Баян «Старт» Шт. 1040009 187,00 1
6 Підсилювач «Поділля» Шт. 10400010 321,00 1
7 ДВД програвач Шт. 10400011 831,00 1
8 Світлоустановка Шт. 00000001088 45,00 1
9 Телевізор «Весна» Шт. 10490004 614,00 1
10 Магнітофон бабінний Шт. 1137206 556,00 1
11 Випрямляч* Шт. 1137430 670,00 1
12 Кінопроектор* Шт. 1137488 2938,00 1
13 Магнітофон «Романтика» Шт. 101600020 303,00 1
14 Підсилювач «Імпульс» Шт. 101600022 261,87 1
15 Колонки акустичні Шт. 101600023 213,00 2
16 Магнітофон «Яузі» Шт. 101600024 118,00 1
17 Магнітофон  «Маяк» Шт 101600026 302,00 1
18 Баян з футляром Шт 11360103 80,00 1
19 Радіомікрофон Шт. 11360167 300,00 1
20 Баян «Кремінне» Шт. 11136094 40,00 1
21 Електробаян з підсилювачем Шт. 10140111 784,00 1
22 Баян «Тула» Шт. 10140112 200,00 1
23 Електробаян «Оріон» Шт. 10140116 1069,00 1
24 Телевізор «Фотон» Шт. 10140119 117,00 1
25 Телевізор кольоровий Шт. 10140121 469,00 1
26 Магнітофон «Маяк» Шт. 10140122 129,00 1
27 DVD Samsung 475 Шт. 11130523 510,00 1
28 Барабан  «Лель» Шт. 11130506 163,00 1
29 Блок живлення Шт. 11130510 28,00 1
30 Відеоплеєр Шт. 10140029 504,00 1
31 Гітара «Арія» Шт. 10140030 633,00 1
32 Графусілітєль Шт. 10140011 312,00 1
33 ДВД «Самсунг» Шт. 10140056 475,00 1
34 Джерело безперебійного

живлення
Шт. 11130141 384,00 1

35 Еквалайзер Шт. 11130508 186,00 1
36 Електрогітара «Тембр» Шт.  11130521 155,00 1



37 Кіноапарат –випрямляч Шт. 11130093 13,00 1
38 Кіноапаратний клапан Шт. 11130092 81,15 1
39 Колонки звукова карта Шт. 11130140 78,00 1
40 Комбі підсилювач Шт. 10140013 313,00 1
41 Системний блок Шт. 0140085 2700,00 1
42 Магнітофон Шт. 11130156 680,00 1
43 Магнітофон «Весна» Шт. 11130505 89,00 1
44 Магнітофон «Маяк» Шт. 111305020 204,00 1
45 Магнітофон «Маяк» Шт. 11130139 479,00 1
46 Магнітофон «Романтика» Шт. 11130511 163,00 1
47 Магнітофон «Маяк» Шт. 10140014 731,00 1
48 Мікрофон Шт. 11130516 85,00 1
49 Мікрофон Шт.  11130148 212,00 1
50 Мікрофон сценічний Шт. 11130524 130,00 1
51 Привод ДВД до  комп’ютера Шт.  11130139 340,00 1
52 Принтер CENON PI  250 Шт 11130142 790,00 1
53 Принтер- копір- сканер- факс

CENON MX394
Шт.  11130180 1350,00 1

54 Приставка Шт.  11130509 93,00 1
55 Світлоприбор Шт. 10140055 594,00 1
56 Телевізор «Електрон» Шт. 10140016 557,00 1
57 Телевізор Шт. 10140053 1043,00 1
58 Підсилювач Шт. 11130094 16,00 1
59 Підсилювач «ЛОМО» Шт. 10140017 393,00 1
60 Підсилювач «ЛОМО» Шт.  10140018 446,00 1
61 Підсилювач СТ300 Шт.  11130089 4,00 1
62 УФЦ  ТОМ Шт. 10140012 2095,00 1
63 Фотоапарат «Samsung» Шт. 11130522 218,00 1
64 Фотоапарат «Сenon» Шт. 11130525 835,00 1
65 ЦвітоустановкаС1376 Шт 11130523 502,00 1
66 ЦвітоустановкаС1376 Шт 11130524 502,00 1
67 Баян шкільний з футляром Шт 10140020 613,00 1
68 Баян шкільний з футляром Шт 10140021 1226,00 1
69 Магнітофон «Маяк»* Шт. 10140118 134,00 1
70 Магнітофон «Ельфа»* Шт. 10140113 86,00 1
71 Музика «Електроніка»* Шт. 10140114 53,00 1
72 Магнітола* Шт. 10140123 252,00 1

Всього на загальну суму:  34 035,02коп.(тридцять чотири тисячі тридцять
п’ять грн. 02 коп.)

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



 Додаток № 3

до рішення виконкому

                                КЗ « Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради»

з/п Назва обладнання Кількість Рік
випуску Інвентарний №

Магнітофон «Маяк -233» (стерео
касетний магнітофон – приставка) 1 1989   10400003

2. Телевізор « Весна» 1 1993                 1040001
0

 3. Машинка « Україна» 1 1980                11131169

4. Магнітола 1 1999               11130755

5. Діапроектор «Пеленг 800» 1 1988               11130831

6. Телефонний апарат 1 1982               11131158

7. Фотоапарат 1 1988               11130849

8. Обігрівач « Рейнфорд»2500Вт 1 2012               11137133

9. Магнітофон «Маяк -233» 1 1989               10400003

10. Ноутбук « Леново» 1 2017               10160004
0

11. Телевізор 1 2009 11137051

12. Обогрівач інфракрасний 1 2012 11137066

13. Діапроектор 1 1988 1136951

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 120

03.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження Програми
розвитку позашкілля « Центру
дитячої та юнацької творчості
Чупахівської селищної ради» на
2022-2026 роки»

              Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, статті 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
позашкільну освіту», заслухавши інформацію начальника відділу
освіти,культури, молоді та спорту , селищна рада вирішила:

1. Затвердити  Програму розвитку позашкілля « Центру дитячої та
юнацької творчості Чупахівської селищної ради  на 2022-2026
роки» , що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК



ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЛЯ

“ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА
ЮНАЦЬКОЇТВОРЧОСТІ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ”

НА 2022 – 2026 РОКИ



Паспорт
Програми розвитку позашкільної освіти

“ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇТВОРЧОСТІ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ”

1. Ініціатор розроблення
програми

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

Дата, номер і назва документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

Закон України «Про освіту», Закон України
«Про загальну середню освіту»,Закон України
«Про позашкільну освіту», Укази Президента
України від 30.09.2010 року №926/2010 «Про
заходи щодо забезпечення пріоритетного
розвитку освіти в Україні», №927/2010 «Про
заходи щодо розвитку системи виявлення та
підтримки обдарованих і талановитих дітей та
молоді», Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (пункт 16 частини
1 статті 43),Укази Президента України від
27.10.2009 №3754/981/538/493 «Про
затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання»
Наказ міністерства освіти і науки України«Про
затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів
щодо реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх
навчальних закладах» від 16.06.2015 №641

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

4. Співрозробники програми Центр дитячої та юнацької творчості
5. Відповідальний виконавець

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

6. Учасники програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної
ради, Центр дитячої та юнацької творчості

7. Термін реалізації програми 2022-2026р.р.
8. Загальний орієнтовний обсяг

фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього
У тому числі:

533,0тис.грн.

8.1 Кошти державного бюджету
8.2 Кошти місцевих бюджетів 366, тис.грн.

8.3 Спонсорські кошти 167,0 тис .грн



ВСТУП

Інноваційні процеси модернізації позашкільної освіти України

викликають потребу в розробці прогностичних моделей інноваційного

розвитку позашкільних навчальних закладів. Одним із стратегічних

пріоритетів розвитку закладу позашкільної освітнє моделювання

інноваційного навчально-виховного простору, спрямованого на реалізацію

стратегічних цілей і завдань інноваційного розвитку системи освіти.

Тактика формування інноваційних процесів визначається у  діяльності

позашкільного закладу освіти  і передбачає:

· створення ефективної адаптивної системи надання якісних освітніх

послуг вихованцям закладу шляхом запровадження комплексу

інноваційних науково-методичних, навчально-виховних та

управлінських цільових проектів;

· формування моделі координації навчально-виховної, інформаційно-

методичної, організаційно-масової роботи.

Ефективність позашкільної освіти безпосередньо залежить від освітньої

стратегії, принципів, пріоритетів, змісту і механізмів, які на сьогодні і

визначають розвиток позашкільної освіти на  засадах відкритості,

мобільності, демократичності та гуманістичного підходу.

Свобода і можливість вільного вибору дітьми та молоддю улюблених

занять у закладі позашкільної освіти сприятливо впливають на

самовираження особистості, її базову професійну підготовку і

компетентність, дають змогу повніше реалізувати свій творчий потенціал.

Водночас позашкільна освіта – це дієвий засіб запобігання злочинності й

правопорушень у молодіжному середовищі. Тому важливим є розвиток

мережі гуртків та широке залучення дітей до навчання у гуртках та творчих

об’єднаннях за різними напрямами позашкільної освіти.

Сучасний етап розвитку позашкільної освіти  потребує нових методик

та технологій у навчально-виховній та методичній роботі, а також інтеграції

компетентнісного  підходу, співпраці всіх соціальних інститутів.

Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Програми розвитку

закладу комунального закладу позашкільної освіти Чупахівської селищної

ради Охтирського району Сумської області «Центр дитячої та юнацької



творчості» (далі – Програми) як закладу позашкільної освіти, що організовує

навчально-виховну, організаційно-масову та інформаційно-методичну

роботу.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку позашкільного

закладу  та шляхи її реалізації.

Програму розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки

діяльності закладу: багатопрофільності, дворівневого підходу щодо

організації навчально-виховного процесу у гуртках, системності

інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Програма  є комплексом інноваційних, науково-методичних,

навчально-виховних та управлінських цільових проєктів із визначенням

шляхів їх реалізації та джерел фінансування.

І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ:

· Закон України «Про освіту»;

· Закон України «Про позашкільну освіту»;

· Закон України «Про національну програму інформатизації»;

· Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації;

· Закон України «Про інноваційну діяльність»;

·  Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013  «Про

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021

року»;

· Указ Президента України від 12. 01.2015 №  5/15 «Про Стратегію

сталого розвитку «Україна – 2020»;

· Указ Президента України від 13.10.2015 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

· Наказ МОН України «Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та

методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у

загальноосвітніх навчальних закладах» (від 16.06.2015 № 641);

· Наказ МОН України  від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження

Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності».



ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ:

Формування інноваційного освітнього простору системи позашкільної

освіти, створення умов для  духовного, інтелектуального і фізичного

розвитку дітей та учнівської молоді Чупахівської селищної ради,

модернізація навчально-виховного процесу в ЦДЮТ Чупахівської селищної

ради.

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

· забезпечення доступності та якості освітніх послуг дітям та учнівській

молоді;

· створення оптимальних умов для залучення дітей та учнівської молоді

сільської місцевості до навчання у гуртках ЦДЮТ Чупахівської

селищної ради;

· підвищення рівня навчально-виховного, інформаційно-методичного

забезпечення діяльності   закладу;

· запровадження інноваційних моделей роботи з обдарованими дітьми та

талановитою учнівською молоддю в системі позашкільної освіти;

· упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

· організація навчально-виховного процесу в  закладі на гуманістичних

засадах;

· удосконалення системи виховної роботи; утвердження в свідомості і

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до

культурного та історичного минулого України;

· створення системи моніторингу якості позашкільної освіти;

· удосконалення системи соціальної підтримки та заохочення

обдарованих  і талановитих дітей та їх керівників;

· створення дієвої системи державно-громадського управління в  закладі

позашкільної освіти, залучення громадськості, батьків, учнів;

· розширення партнерських зв’язків з іншими закладами освіти,

науковими установами, громадськими організаціями;

· поглиблення міжнародного співробітництва з питань розвитку

позашкільної освіти;



· покращення матеріально-технічної бази закладу.

ІV. ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

Програма реалізується протягом 2022-2026 років.

V. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

І етап (підготовчий) – квітень - травень 2022 року

Розробка Програми розвитку закладу, визначення основних напрямів,

способів та ресурсів реалізації Програми.

ІІ етап (практичний) – червень 2022 року – травень 2026 року

Реалізація Програми та моніторинг виконання її завдань.

ІІІ етап (підсумковий) – червень 2026 – грудень 2026 року

Аналіз результатів виконання Програми. Визначення прогностичних

орієнтирів подальшої роботи.

VІ. УЧАСНИКИ ТА ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ:

Учасники та партнери - педагогічні, батьківські та учнівські колективи

закладів освіти  різних типів, громадські організації тощо.

VІІ. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:

Умовами реалізації Програми є запровадження нових педагогічних та

управлінських технологій:

· впровадження сучасних моделей управління;

· забезпечення соціальних запитів на освітні послуги ЦДЮТ

Чупахівської селищної ради, наближення їх до реальних потреб дітей,

батьків та орієнтування на загальнолюдські та національні цінності;

· проведення моніторингу якості позашкільної освіти;

· забезпечення відкритості та доступності позашкільної освіти;

· модернізація матеріально-технічних ресурсів.

VІІІ. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ:



· гуманістичний характер позашкільної освіти, що забезпечить свободу

вибору улюбленої діяльності, побудову взаємин педагога і вихованця

на основі добровільності, симпатії і довіри;

· наступність та систематичність позашкільної освіти, спрямованої

на створення в нромаді різнорівневої цілісної системи, що передбачає

удосконалення змісту, форм і засобів роботи з урахуванням

особливостей та запитів дітей;

· соціальна доступність позашкільної освіти та її неперервність для

дітей та молоді;

· культуровідповідність виховання вільної особистості з почуттям

національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної

життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби

рідного краю;

· відкритість системи позашкільної освіти для педагогічних новацій;

· колективність, спільна діяльність педагогічного колективу закладу,

яка впливає на свідомість та вчинки дітей, формує в них позитивне

ставлення до праці, людей, надає можливість для спілкування та

розуміння норм поведінки;

· природовідповідність і врахування вікових, фізіологічних,

психологічних та індивідуальних особливостей дитини, стимулювання

її активності, розкриття творчого потенціалу, виявлення інтересів до

різних видів діяльності.

ІХ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОГРАМИ:

Матеріально-технічне та фінансове забезпечення реалізації Програми

здійснюється на основі сучасної державної політики в галузі позашкільної

освіти та основних напрямів діяльності закладу. Джерелами фінансування є

видатки, виділені місцевим бюджетом, а також залучені позабюджетні

кошти, що не суперечить чинному законодавству України.(додаток 2)

Х. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

· розвиток мережі гуртків науково-технічного, еколого-

натуралістичного, соціально-реабілітаційного напрямів;



· максимальне охоплення позашкільною освітою дітей та учнівської

молоді;

· забезпечення умов для інноваційного розвитку закладу позашкільної

освіти;

· підвищення рівня та якості позашкільної освіти;

· удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної

компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-

методичного супроводу діяльності ЦДЮТ Чупахівської селищної ради;

· моделювання ефективної виховної системи;

· виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;

· поліпшення морального, матеріального стимулювання професійної

діяльності педагогічних працівників закладу.

Секретар селищної ради       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 121

03.11.2022                                                                                смт Чупахівка

Про затвердження
 лімітів обсягу споживання
 електроенергії  на 2023 рік

         Відповідно до п.3 статті 51 Бюджетного кодексу України, на виконання
пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами), з метою
встановлення цільових обсягів споживання енергоносіїв, керуючись статтею 40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити на 2023рік ліміти споживання електричної енергії  по
площадкам вимірювання Чупахівської селищної ради згідно з додатком
(додаток 1).

2. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою
Чупахівської селищної ради забезпечити безумовне виконання завдань
по дотриманню затверджених лімітів, систематичний контроль та аналіз
стану енергоспоживання, здійснення заходів щодо зменшення обсягів
споживання енергоносіїв.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 122

03.11.2022                                                                                             смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 03.10.2022 року № 110

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації –
керівника обласної військової адміністрації від 06.09.2022 № 314-ОД «Про організацію
суспільно корисних робіт», розпорядження голови Охтирської районної державної
адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 30.09.2022 №115-ОД
«Про організацію суспільно корисних робіт», Порядку залучення працездатних осіб до
суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 (далі – Порядок), листа
військової частини А7320 від 30.09.2022 № 865 «Про залучення працездатних осіб до
виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», з метою виконання
робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного
характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб
Збройних Сил, інших військових формувань та сил цивільного захисту, забезпечення
функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності
населення, керуючись статтею 34 пункт б) частина 7 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», указами Президента України від 24 лютого 2022 року
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,  від 14 березня 2022 року
№133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18.04.2022
року № 259/2022 « Про продовження строку дії військового стану в Україні», від 17
травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,
від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні», виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1.  Доповнити  перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в
умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на
території Чупахівської селищної ради  (додаток 1).

 2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



Додаток до рішення виконкому

                                                                              Чупахівської селищної ради № 122

від  03.11.2022

Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного
стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на території

Чупахівської селищної ради

1.Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються на
об’єктах забезпечення життєдіяльності;

2.Розбір завалів, розчищення  автомобільних доріг;

3. Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту до
використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих
наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття;

4.Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям,
громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості
самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та
воєнного характеру;

5.Заготівля дров для опалювального сезону;

6. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 123

03.11.2022                                                                                смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття товару –
гуманітарної допомоги у комунальну
власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту
соціального захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», актів приймання-
передачі товару   від 20.09.2022 р., 21.09.2022 р.,13.10.2022 р., 18.10.2022 р.,
28.10.2022 р.,01.11.2022 р. між  Департаментом соціального захисту населення
Сумської  обласної державної адміністрації, Охтирською районною державною
військовою адміністрацією та Чупахівською селищною територіальною громадою
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Прийняти безоплатно товар – гуманітарну допомогу від Департаменту
соціального захисту населення Сумської  обласної державної адміністрації та від
Охтирської районної державної військової адміністрації у комунальну власність
Чупахівської селищної територіальної громади в особі Чупахівської селищної
ради(Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                            до рішення виконавчого

 комітету Чупахівської селищної ради

                                                                    від 03.11. 2022

№ Назва Кількість

1. Борошно 5500,0 кілограм

2. Проднабір Британія малий (1*30) 30 ящиків

3. Вареники рисові (1*5) 15 ящиків

4. Каша ParaMinut, 450 г (1*12) 105 ящиків

5. Степи Laysбаглес (ЧІПСИ) (1*2) 20 коробок

6. Тушонка теляча (1*24) 10 ящиків

7. Одяг різний (б/в) 1 палет

8. Зубна паста (1*24) 1 коробка

9. Шампунь (1*24) 1 коробка

10. Маска медична (1*30) 10 упаковок

11. Рис 7230,0 кілограм

12. Горох 1950,0 кілограм

13 Олія в пляшках по 0,85 л 480 штук

14 Плащ D116 18 штук

15 Свічка пятачок 1385 штук

16 Свічка квадратна 84 штук

17 Плащ 150*185 30 штук

18 Свічки мікс 703 штук

19 Засоби для сну 2 пал.

20 Молоко картопляне (1*6) 120 короб.

21 Шампунь (1*12) 60 штук

22 Зубна паста (1*24) 72 штук



23 Проднабір Британія малий (1*30) 10 ящик

24 Чай BraTee 0.75л 320 штук

25 Білизна чоловіча (труси)L 230 штук

26 Носки (р.35-38) 480 пар

27 Памперси дорослі 20 штук

28 Плащ wv188 19 штук

29 Плащ 152*175 24 штук

30 Плащ 150*185 30 штук

31 Плащ дорослий 7 штук

32 Плащ 3x 6 штук

33 Плащ 4x 13 штук

34 Плащ xl 4 штук

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 124

03.11.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  актів оцінки товару
та актів приймання-передачі товару №4, №5, №6, №7, №8 між Чупахівською
селищною радою та Відділом соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради,виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Передати  безоплатно товар – гуманітарну допомогу з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс Відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                            до рішення виконавчого

комітету Чупахівської селищної ради

                                  від 03.11. 2022 р.

№ Назва товару Кількі
сть

Одиниця
виміру

Вартість
за

одиницю,
грн.

Справедли
ва

вартість,
грн

Сума, грн.

1. Борошно 5500,0 кілограм 11,80 64900,00 64900,00

2. Проднабір Британія
малий (1*30)

30 ящик 150,00 4500,00 4500,00

3. Вареники рисові (1*5) 15 ящик 150,00 2250,00 2250,00

4. Каша ParaMinut, 450 г
(1*12)

105 ящик 240,00 25200,00 25200,00

5. Степи Laysбаглес
(ЧІПСИ) (1*2)

20 короб 240,00 4800,00 4800,00

6. Тушонка теляча (1*24) 10 ящик 1200,00 12000,00 12000,00

7. Одяг різний (б/в) 1 палет 500,00 500,00 500,00

8. Зубна паста (1*24) 1 короб 960,00 960,00 960,00

9. Шампунь (1*24) 1 короб 600,00 600,00 600,00

10. Маска медична (1*30) 10 упаковка 30,00 300,00 300,00

11. Рис 7230,0 кілограм 39,00 281970,00 281970,00

12. Горох 1950,0 кілограм 19,00 37050,00 37050,00

13 Олія в пляшках по 0,85 л 480 штука 63,00 30240,00 30240,00

14 Плащ D116 18 штука 50,00 900,00 900,00

15 Свічка пятачок 1385 штука 1,00 1385,00 1385,00

16 Свічка квадратна 84 штука 20,00 1680,00 1680,00

17 Плащ 150*185 30 штука 3,00 90,00 90,00

18 Свічки мікс 703 штука 10,00 7030,00 7030,00

19 Засоби для сну 2 пал. 1000,00 2000,00 2000,00

20 Молоко картопляне (1*6) 120 короб. 600,00 7200,00 7200,00

21 Шампунь (1*12) 60 штука 50,00 3000,00 3000,00

22 Зубна паста (1*24) 72 штука 40,00 2880,00 2880,00



23 Проднабір Британія
малий (1*30)

10 ящик 1500,00 15000,00 15000,00

24 Чай BraTee 0.75л 320 штука 10,00 3200,00 3200,00

25 Білизна чоловіча
(труси)L

230 штука 30,00 6900,00 6900,00

26 Носки (р.35-38) 480 пар 10,00 4800,00 4800,00

27 Памперси дорослі 20 штука 100,00 2000,00 2000,00

28 Плащ wv188 19 штука 50,00 950,00 950,00

29 Плащ 152*175 24 штука 50,00 1200,00 1200,00

30 Плащ 150*185 30 штука 5,00 150,00 150,00

31 Плащ дорослий 7 штука 50,00 350,00 350,00

32 Плащ 3x 6 штука 50,00 300,00 300,00

33 Плащ 4x 13 штука 50,00 650,00 650,00

34 Плащ xl 4 штука 50,00 200,00 200,00

Всього 18990 504455,00

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 125

03.11.2022                                                                                смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття товару –
гуманітарної допомоги у комунальну
власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту
соціального захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», актів приймання-
передачі товару   від 20.09.2022 р., 21.09.2022 р.,13.10.2022 р., 18.10.2022 р.,
28.10.2022 р.,01.11.2022 р. між  Департаментом соціального захисту населення
Сумської  обласної державної адміністрації та Чупахівською селищною
територіальною громадою виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

      1.Прийняти безоплатно товар – гуманітарну допомогу від Департаменту
соціального захисту населення Сумської  обласної державної адміністрації у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади в особі
Чупахівської селищної ради(Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                         до рішення виконавчого

 комітету Чупахівської селищної ради

                              від 03.11. 2022

№ Назва Кількість

1. Борошно 5500,0 кілограм

2. Проднабір Британія малий (1*30) 30 ящиків

3. Вареники рисові (1*5) 15 ящиків

4. Каша ParaMinut, 450 г (1*12) 105 ящиків

5. Степи Laysбаглес (ЧІПСИ) (1*2) 20 коробок

6. Тушонка теляча (1*24) 10 ящиків

7. Одяг різний (б/в) 1 палет

8. Зубна паста (1*24) 1 коробка

9. Шампунь (1*24) 1 коробка

10. Маска медична (1*30) 10 упаковок

11. Рис 7230,0 кілограм

12. Горох 1950,0 кілограм

13 Олія в пляшках по 0,85 л 480 штук

14 Плащ D116 18 штук

15 Свічка пятачок 1385 штук

16 Свічка квадратна 84 штук

17 Плащ 150*185 30 штук

18 Свічки мікс 703 штук

19 Засоби для сну 2 пал.

20 Молоко картопляне (1*6) 120 короб.

21 Шампунь (1*12) 60 штук



22 Зубна паста (1*24) 72 штук

23 Проднабір Британія малий (1*30) 10 ящик

24 Чай BraTee 0.75л 320 штук

25 Білизна чоловіча (труси)L 230 штук

26 Носки (р.35-38) 480 пар

27 Памперси дорослі 20 штук

28 Плащ wv188 19 штук

29 Плащ 152*175 24 штук

30 Плащ 150*185 30 штук

31 Плащ дорослий 7 штук

32 Плащ 3x 6 штук

33 Плащ 4x 13 штук

34 Плащ xl 4 штук

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 126

03.11.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  актів оцінки товару
та актів приймання-передачі товару №4, №5, №6, №7, №8 між Чупахівською
селищною радою та Відділом соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради,виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Передати  безоплатно товар – гуманітарну допомогу з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс Відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                             до рішення виконавчого

комітету Чупахівської селищної ради

                                 від 03.11. 2022 р.

№ Назва товару Кількі
сть

Одиниця
виміру

Вартість
за

одиницю,
грн.

Справедли
ва

вартість,
грн

Сума, грн.

1. Борошно 5500,0 кілограм 11,80 64900,00 64900,00

2. Проднабір Британія
малий (1*30)

30 ящик 150,00 4500,00 4500,00

3. Вареники рисові (1*5) 15 ящик 150,00 2250,00 2250,00

4. Каша ParaMinut, 450 г
(1*12)

105 ящик 240,00 25200,00 25200,00

5. Степи Laysбаглес
(ЧІПСИ) (1*2)

20 короб 240,00 4800,00 4800,00

6. Тушонка теляча (1*24) 10 ящик 1200,00 12000,00 12000,00

7. Одяг різний (б/в) 1 палет 500,00 500,00 500,00

8. Зубна паста (1*24) 1 короб 960,00 960,00 960,00

9. Шампунь (1*24) 1 короб 600,00 600,00 600,00

10. Маска медична (1*30) 10 упаковка 30,00 300,00 300,00

11. Рис 7230,0 кілограм 39,00 281970,00 281970,00

12. Горох 1950,0 кілограм 19,00 37050,00 37050,00

13 Олія в пляшках по 0,85 л 480 штука 63,00 30240,00 30240,00

14 Плащ D116 18 штука 50,00 900,00 900,00

15 Свічка пятачок 1385 штука 1,00 1385,00 1385,00

16 Свічка квадратна 84 штука 20,00 1680,00 1680,00

17 Плащ 150*185 30 штука 3,00 90,00 90,00

18 Свічки мікс 703 штука 10,00 7030,00 7030,00

19 Засоби для сну 2 пал. 1000,00 2000,00 2000,00

20 Молоко картопляне (1*6) 120 короб. 600,00 7200,00 7200,00

21 Шампунь (1*12) 60 штука 50,00 3000,00 3000,00



22 Зубна паста (1*24) 72 штука 40,00 2880,00 2880,00

23 Проднабір Британія
малий (1*30)

10 ящик 1500,00 15000,00 15000,00

24 Чай BraTee 0.75л 320 штука 10,00 3200,00 3200,00

25 Білизна чоловіча
(труси)L

230 штука 30,00 6900,00 6900,00

26 Носки (р.35-38) 480 пар 10,00 4800,00 4800,00

27 Памперси дорослі 20 штука 100,00 2000,00 2000,00

28 Плащ wv188 19 штука 50,00 950,00 950,00

29 Плащ 152*175 24 штука 50,00 1200,00 1200,00

30 Плащ 150*185 30 штука 5,00 150,00 150,00

31 Плащ дорослий 7 штука 50,00 350,00 350,00

32 Плащ 3x 6 штука 50,00 300,00 300,00

33 Плащ 4x 13 штука 50,00 650,00 650,00

34 Плащ xl 4 штука 50,00 200,00 200,00

Всього 18990 504455,00

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 127
03.11.2022                                                                                       смт Чупахівка

Про надання дозволу на списання
та утилізацію основних засобів, які
знаходяться на балансі Чупахівської
селищної ради

          Відповідно до статті 26Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,  розглянувши
клопотання головного бухгалтера Чупахівської селищної ради»
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Чупахівській селищній раді на списання з балансу  основних
засобів у зв’язку з тим, що  матеріали застаріли  та не підлягають  ремонту
(згідно додатку 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК



Додаток 1
                                        до рішення виконавчого

                                                            комітету Чупахівської селищної ради
                                     від 03.11.2022 № 127

Перелік  майна , що знаходиться  на  балансі  Чупахівської селищної ради          та
підлягає списанню

№ Найменування     майна Од.
вим.

Інв.№ Вартість,
грн.

Кіль
кість

1 Машинка «Україна» Шт 10160041 116,00 1
2 Машинка «Ятрань» Шт. 10160042 209,00 1
3 Мобільний телефон Шт. 101400055 836,00 1
4 Принтер лазерний «Canon» Шт. 10400004 1849,00 1
5 Електрон.вичислювальна

машинка
Шт. 10160001 469,00 1

6 Пилосос Шт. 11130270 372,00 1
7 Коврова доріжка Шт. 11130270 132,00 1
8 Палас ковровий4х4 Шт. 11130224 358,00 1
9 Ковер Шт. 11130201 162,00 1
10 Ковер Шт. 11130202 162,00 1

Всього на загальну суму:  4 665,00 грн. (Чотири тисячі шістсот шістдесят п’ять
гривень 00 копійок)

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                 № 128
03.11.2022                                                                                       смт Чупахівка
Про надання дозволу на списання
та утилізацію малоцінних необоротних
матеріальних активів, які
знаходяться на балансі відділу
соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»»,
на виконання положень Бюджетного кодексу України,  розглянувши клопотання
головного спеціаліста відділу соціального захисту населення  Чупахівської
селищної ради» виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл відділу соціального захисту населення Чупахівській селищній
раді на списання з балансу малоцінних необоротних матеріальних активів у
зв’язку з тим, що  матеріали застаріли  та не підлягають  ремонту (згідно
додатку 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК



Додаток 1
                                        до рішення виконавчого

                                                             комітету Чупахівської селищної ради
                                     від  03.11.2022 № 128

Перелік  майна , що знаходиться  на  балансі  Чупахівської селищної ради          та
підлягає списанню

№ Найменування     майна Од.
вим.

Інв.№ Вартість,
грн.

Кіль
кість

1 Велосипеди Шт 11130102-
11130113

38331,48 12

2 Монітор LGT71110 Шт. 11130122 805,00 1
3 Принтер Шт. 11130123 1478,00 1
4 Системний блок Шт. 11130124 2501,00 1
5 Вулична коляска Шт. 11130125 4683,00 1
6 Ходунки ролики ХРД-11-01 Шт. 11130126 319,00 1
7 Ходунки ролики ХРД-10 Шт. 11130127 397,00 1

Всього на загальну суму:  48 514,48 грн. (Сорок вісім тисяч п’ятсот чотирнадцять
гривень 48 копійок)

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК


