
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження рішень виконавчого
комітету, прийнятих в міжсесійний період

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

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

№91 від 14.09.2022 року «Про внесення змін до селищних цільових
програм по галузях»»;

№92 від 14.09.2022 року «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 від 03.11.2022 року «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»;

№112 від 03.11.2022 року «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»;

№113 від 03.11.2022 року «Про схвалення звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року»;

№114 від 03.11.2022 року «Про затвердження змін до
Програмибезоплатного забезпечення лікарськимизасобами за рецептами лікарів
у разіамбулаторного лікування окремих группнаселення та за певними
категоріями захворювань,безкоштовне забезпечення виробами
медичногопризначення деяких категорій населення та забезпеченнямолочними
сумішами дітей до 2-х років ізмалозабезпечених сімей КНП «ЦПМСД» ЧСР на
2022 рік,Програми фінансової підтримки Коммунальногонекомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищноїради на 2022 рік»;



№131 від 21.11.2022 року «Про передачу аварійних деревв господарське
розпорядженняКП «Добробут».

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

Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

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

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту 23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі
клопотання Чупахівської селищної ради, КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги», КП «Добробут», відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту, КЗ Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садочок)
«Сонечко-1», Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олешнянського НВК:
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступекнів-заклад дошкільної освіти імені Героя
Радянського Союзу Степана Долгого, служби у справах дітей, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки загального фонду
бюджету:

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 2273 «Оплата електроенергії» кошти в сумі 65 000,00 гривень. та
направити на видатки спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування».

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 40 000,00 грн. та направити на видатки
спеціального фонду по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування».

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 2800 «Інші поточні видатки» кошти в сумі 700,00 гривень. та направити



на видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».

З ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ
2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)» в сумі 94 500,00 грн. направити на видатки спеціального фонду
по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)».

З ТПКВКМБ 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров`я» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)» в сумі 30 290,00 грн. направити на видатки
ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

З ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 35 000,00 грн. та направити на видатки

загального фонду по ТПКВКМБ 0116020 «Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 20 000,00 грн.;

спеціального фонду по ТПКВКМБ 0116020 «Забезпечення
функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ3210
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі
15 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8 000,00 грн.
та направити на видатки по ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого
бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного
розвитку регіонів» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів».

З ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 226 836,24 грн. та
направити на видатки спеціального фонду по ТПКВКМБ 0611061 «Надання
загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

З ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 87 000,00 грн. та направити на видатки:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 40
00,00 грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 20 000,00 грн.;



ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 25 000,00 грн.;

ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 2 000,00 грн.

З ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230
«Продукти харчування» в сумі 170 563,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата
електроенергії» в сумі 23 000,00 грн. та направити на видатки по КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 193 563,00 грн.

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111«Заробітна плата» в сумі 51 886,00 грн.
та направити на видатки по ТПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури
і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111«Заробітна плата» в сумі 33 996,00 грн.
та направити на видатки по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111«Заробітна плата» в сумі 20 000,00 грн.
та направити на видатки спеціального фонду КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування».

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі
80 000,00 грн. та направити на видатки по:

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 15 000,00 грн.;
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі

15 000,00 грн.;
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 30 000,00 грн.,
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в

сумі 20 000,00 грн.
З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі
80 000,00 грн. та направити на видатки по КЕКВ 2275 «Оплата інших
енергоносіїв та інших комунальних послуг».

З ТПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2275
«Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 2 750,00 грн.
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки КНП
«ЦПМСД» на 2022 рік та Програми забезпечення надання ПМД населення
Чупахівської об’єднаної територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік.

Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні
зміни до Програми економічного та соціального розвитку Чупахівської



селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на 2023 – 2024 роки,
програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-
2023 роки», програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної
територіальної громади Охтирського району Сумської області на 2021-2023
роки», Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства«Добробут» Чупахівської селищної ради на 2022 рік та Програми
заходів національного спротиву Чупахівської селищної територіальної громади
на 2022 рік.

Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради внести відповідні зміни до Програму розвитку культури
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки.

3. Внести зміни до додатку 6 «Обсяги капітальних вкладень бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів
у 2022 році» рішення вісмнадцятої позачергової сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 31.08.2022 року «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» та викласти в новій редакції.

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

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           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 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши клопотання виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради, відділу освіти, культури, туризму, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на             2023
– 2024», а 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

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

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

15,000



Перелік заходів Виконавець Джерела
фінансування

Фінансува
ння

Примітка

1 2 4 5 6
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

28,000
(+8 000,00)

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

54,000
(+8,000)

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

6.

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

311 тис. гривень (-8,0 тис. гривень)

6.1. коштів місцевого бюджету 311 тис. гривень (-8,0 тис. гривень)

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

тис.гривень
Обсяг коштів, що
пропонується залучити на

Роки виконання Усього витрат на
виконання2021 2022 2023



виконання Програми Програми

Місцевий бюджет 100 161 (-8,0) 50 311 (-8,0)

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 розвитку культури Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022 - 2024 роки, а саме п. 8 «Загальні обсяги
фінансування» доповнити та викласти в новій редакції:
8. Загальні обсяги фінансування:

Заходи
Програми розвитку культури

Чупахівської селищної територіальної громади
на 2022-2024 роки

№    Назва заходу                             Джерела фінансування             Термін
з/п місцевий           інші виконання
                                                             бюджет             джерела
1.Святкування державних,                51 886,0          150 000,0             2022 рік
місцевих свят та культурно-             33 000,0           170 000,0            2023 рік
масових заходів. Підтримка              36 000,0          190 000,0             2024 рік
фестивальної діяльності.

2.Проведення поточних                         0,0     100 000,0            2022 рік
ремонтів будівель закладів               10 500,0           120 000,0            2023 рік
культури                                             10 800,0           150 000,0            2024 рік

3.Покращення матеріально-              0,0                1 500,0                 2022 рік
технічної  бази бібліотек                    600,0                2 000,0                2023 рік
(вітрини-3. жалюзі-5,штори-15,         900,0                2 500,0                2024 рік
Ноутбук-2 та ін..)

4.Покращення матеріально-                0,0          350 000,0            2022 рік
технічної бази  клубних                       8 000,0          400 000,0            2023 рік
закладів (оновлення музичної             9 000,0          450 000,0            2024 рік
та звукової техніки, одяг і
освітлення сцени)

5.Засоби пожежогасіння                   0,0                 6 000,0               2022 рік
(придбання та заправка                      1 200,0                 7 000,0               2023 рік
вогнегасників та ін..)                          1 400,0                 8 000,0               2024 рік

6.Розвиток туристичної                      0,0             13 500,0             2022 рік
галузі                                                    1 700,0              25 500,0             2023 рік
                                                              1 900,0              50 000,02024 рік



ВСЬОГО                                              51 886,0       621 000,0             2022 рік
                                                               55 000,0         724 500, 0            2023 рік
                                                               60 000,0          850 500,0            2024 рік

3. Внести зміни до Програми «Соціальний автобус» Чупахівської
селищної ради на 2022-2023 рр., а саме до п.6 паспортупрограми
доповнити та викласти в новій редакції:

6 Обсяг фінансових ресурсів,
для реалізації програми 252 110,00 (+20 000,00)

4. Внести зміни до Програми забезпечення надання ПМД населення
Чупахівської селищної територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік, а саме п. 8 паспорту
програми доповнити та викласти у новій редакції:

8. Загальний щорічнийорієнтовний
обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього
з них

349 308,00 грн.
(-47 290,00)

Селищний бюджет 349 308,00 грн.
(-47 290,00)

П. 6 «Ресурсне забезпечення Програми» доповнити та викласти у новій
редакції:

«Фінансування програми здійснюється відповідно до законодавства
України в межах видатків, затверджених в Чупахівській  селищній раді на
охорону здоров′я, за рішеннями сесії селищної  ради щодо виділення та
спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
Обсяги фінансування Програми складають на 2022 рік – 349 308,00 грн. (-
47 290,00 грн.)

Протягом року обсяг фінансування може змінюватися відповідно до
рішень селищної  ради про внесення змін до бюджету.»

Додаток 1 Програми забезпечення надання ПМД населення Чупахівської
селищної територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської
АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік доповнити та викласти у новій
редакції (Додаток додається).

Додаток 2 Програми забезпечення надання ПМД населення Чупахівської
селищної територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської
АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік доповнити та викласти у новій
редакції (Додаток додається).

5. Внести зміни 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
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-



санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме п.8
Паспорту програми доповнити та викласти у новій редакції:

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми

2022 рік   136 699,72 грн.
                 (+17 000,00)
Загальний обсяг фінансових ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

П. 4 програми «Обсяги та джерела фінансування Програми» доповнити та
викласти у новій редакції:

«Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Фінансове забезпечення виконання Програми становить — 136 699,72 грн.
(+17 000,00) на 2022 рік.(Додаток 1)».

Додаток 1 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
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік доповнити та
викласти у новій редакції (Додаток додається).

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
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік доповнити та
викласти у новій редакції (Додаток додається).

6. Внести зміни до Програми фінансової підтритмки КНП
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме п 8
паспортуПрограми  викласти в новій редакції:

8. Орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми

2022 рік – 1 559 552,00 грн. (+30 290,00 грн.)
Загальний обсяг фінансових ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

Внести зміни до додатку 1 Програми фінансової підтритмки КНП
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2022 рік доповнити та
викласти в новій редакції (Додаток додається).

7. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме
п 8 паспортуПрограми  викласти в новій редакції:



8  Обсяг фінансових
ресурсів,
 необхідних для
реалізації
Програми
тис.гр.

660,4 (-18,31)

кошти селищного бюджету
тис.грн.

145,4 (+15,0)

кошти інших джерел не
заборонених законодавством
України тис.грн.

530,0

Внести зміни до додатку 1 «Перелік заходів Програми фінансової
підтримки Комунального підприємства«Добробут» доповнити та викласти в
новій редакції (Додаток додається).

8.Внести зміни до Програми заходів національного спротиву
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік, а саме п 8
паспортуПрограми доповнити та викласти в новій редакції:

8. Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього

За джерелами
фінансування:
Бюджет селищної
територіальної громади
Інші джерела

50,0 тис. грн.
(-226,8)

50,0 тис. грн.
(-226,8)

0,0 тис. грн.

Внести зміни до додатку 1 до Програми «Заходи з реалізації
Програми заходів національного спротиву Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022 рік» доповнити та викласти в новій
редакції (Додаток додається).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій.

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



Додаток 1
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 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

- +8
(-8) 20

Придбання службового
автомобіля

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

- - -

Технічне обслуговування
службового автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна рада - 22
(-8) 20



Придбання запасних
частин та шин для
службового автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна рада
- 9 -

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

100 161
(-8) 50

Всього

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

311 (-8)

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК



Додаток 2
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

Ресурсне забезпечення
Програми забезпечення надання ПМД населенню

Чупахівської селищної територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ  Комунального некомерційного підприємства «Центр

первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Етапи виконання Програми
Показники витрат: 2022р. Всього
Селищний бюджет 349 308,00 грн.

(-47 290,00)
349 308,00 грн.
(-47 290,00)

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



Додаток 3
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

До програмизабезпечення 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
№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Строк
викона

ння
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень
2022 рік

1 Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

Виплата заробітної плати працівникам закладу
денного стаціонару

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

307 093,00
(+19 600,00)

2 Оплата комунальних
послуг

-оплата електроенергії

-інші енергоносії (дрова)

2022р. Кошти місцевого
бюджету

22 165,00
(-66 890,00)

                     20050,00
РАЗОМ: 349 308,00

(-47 290,00)

Секретар селищної ради                                                                                                            Микола МАСЛЮК



Додаток 4
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

Ресурсне забезпечення
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 з малозабезпечених сімей по

Комунальному некомерційному підприємству  «Центр первинної медико –
санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2022 рік

Етапи виконання Програми

Показники витрат: 2022р. Всього
Селищний бюджет 136 699,72 грн.

 (+17 000,00)
136 699,72 грн.
(+17 000,00)

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



Додаток 5
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

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 дітех до 2-х років із малозабезпечених
сімей.

Чупахівської селищної ради на 2022 рік

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні завдання)
Перелік заходів програми

Строк
виконання

заходу
Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень

2022 рік
1. Медикаментозне

забезпечення
Забезпечення окремих груп населення за певними категоріями
захворювань безоплатним та пільговим відпуском лікарських
засобів за рецептами лікарів згідно постанови КМУ 17.08.1998
№1303 «Про впорядкування безоплатного  та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювання»

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

57 000,00
(+7 000,00)

2

Вироби медичного
призначення

- Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
технічними засобами (сечоприймачі, калоприймачі,
високопоглинаючі прокладки з мовним виводом
глюкометри (підгузники дорослі і дитячі), термометри і
тонометри для щоденного використання у амбулаторних та
побутових умовах відповідно до постанови КМУ від
03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку
забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
технічними  та іншими засобами»

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

76 254,52
(+10 000,00)



3 Молочні суміші Забезпечення молочними сухими сумішами дітей з першого і
другого року життя відповідно до постанови КМУ від
08.02.1994 №66 «Про додаткові соціальні гарантії для
малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого
і другого року життя.

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

3 445,2

РАЗОМ: 136 699,72 грн.
                 (+17 000,00)

Секретар селищної ради                                                                                                            Микола МАСЛЮК



Додаток 6
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги»

Чупахівської селищної ради на 2022 рік
№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Строк

виконанн
я заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень

2022 рік
1. Придбання

предметів,
матеріалів,

обладнання та
інвентарю

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних
засобів
-.Канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та
ін.;
- Генераторів;
-.Інших товарів

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

142 570,00
(+ 77 000,00)

2

Придбання
медикаментів та
перев’язувальних

матеріалів

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;
- виробів медичного призначення;
- дезінфікуючих засобів та інше

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

19 805,00
(-10 195,00)

3 Оплата послуг (крім
комунальних):

- оплата за користування інтернетом та телефоном
- ремонт комп’ютера
-обслуговування програмного забезпечення
- заправка картриджів
-інші послуги

2022 р. Кошти місцевого
бюджету 76 305,00

(+38 305,00)

4 Навчання Навчання (охорона праці,пожежна безпека,телемедицина,) 2022р. Кошти місцевого
бюджету

0,00
(-2 000,00)



5 Інші поточні видатки - сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені
тощо
-видатки на відрядження

2022р. Кошти місцевого
бюджету

13 765,00
(-22 535,00)

6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2022 р. Кошти місцевого
бюджету

0,00
(-2 000,00)

7 Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

-виплата заробітної плати працівникам закладу,
працівникам ФАПів, операторам котельні, адмінперсоналу та
інш.

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

966 220,00
(+40 415,00)

8

Оплата комунальних
послуз

-оплата водопостачання

-оплата електроенергії

-інші енергоносії (дрова, вугілля)

2022р. Кошти місцевого
бюджету

4 400,00
(-2 200,00)
88 537,00

(-86 500,00)
247950,00

РАЗОМ: 1 559 552,00 грн.
(+30 290,00 грн.)

    Секретар селищної ради                                                                                                            Микола МАСЛЮК



Додаток 7
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

№
з\п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік
заходів
Програми

Строк
виконанн
я заходів

Виконавці Джерела
фінансуванн
я

Орієнтовані
обсяги
фінансуванн
я     (тис.гр.)

Розраху
нок
(тис.гр.)

Очікуваний
результат

Індикатор
результативних
показників

1. Придбання
основних
засобів та
спецтехніки

Придбання
генератора
бензинового

2022 КП
«Добробут»

Інші джерела 15,0 Розширення мереж
послуг

Оновлення
матеріально-
технічної бази

Придбання
плуга

2022 КП
«Добробут»

Інші джерела 40,0 # #

Придбання
сівалки

2022 КП
«Добробут»

Інші джерела 250,0 # #

Придбання
бетонозмішува
ча

2022 КП
«Добробут»

Інші джерела 10,0 # #

Придбання
борони
дискової

2022 КП
«Добробут»

Інші джерела 20.0 # #

Придбання
запасних
частин для
ремонту
техніки

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

2,5

Придбання
бензопили

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

15,0



Всього за
напрямком

Місцевий
бюджет

Інші
джерела

17,5

335,0

# #

2 Придбання
паливно-
мастильних
матеріалів

Придбання
дизельного
палива

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

45,0 Безперебійна робота
та оперативне
вирішення проблем

Надання якісних
послуг населенню та
структурним
підрозділам
Чупахівської ОТГ

Інші джерела 70,0

Придбання
бензину

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

15,0 # #

Інші джерела 70,0
Придбання
оливи

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

0,0 # #

Інші джерела 5,0
Всього за
напрямком

Місцевий
бюджет

60,0 # #

Інші
джерела

145,0

3 Ремонт
основних
засобів

Ремонт техніки
(автомобіля і
тракторів)

2022 КП
«Добробут»

Місцевий
бюджет

2,2 Безперебійна робота
та оперативне
вирішення проблем

Підвищення якісних
показників з
благоустрою
території
Чупахівської ОТГ

Інші джерела 50,0

Всього за
напрямком

Місцевий
бюджет

2,2

Інші
джерела

50,0

4 Заробітна
плата та
нарахування
на заробітну
плату

Погашення
заборгованості
на заробітну
плату
працівників

2022 КП «Добробут Місцевий
бюджет

65,7

Інші джерела 0,0

Всього за
напрямком

Місцевий
бюджет

65,7

Інші
джерела

0,0



Всього по
заходам

Місцевий
бюджет

145,4 (+15,0)

Інші
джерела

530,0

    Секретар селищної ради                                                                                                            Микола МАСЛЮК



Додаток 8
до рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії

восьмого скликання Чупахівської селищної ради
від 08.12.2022 року

№
з/п Зміст заходу Виконавці Джерела фінансуванні,

 тис. грн.
Загальні обсяги

фінансуванні, тис.грн.
1. Придбання продуктів харчування для підрозділів територіальної оборони,

добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору, внутрішньо
переміщених осіб та населення, в тому числі створення запасів.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

0,0
(-46,8)

2 Придбання медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів для
підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної
оборони, сил опору, внутрішньо переміщених осіб та населення, в тому числі
створення запасів.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела(

0,0
(-30,0)

3 Придбання засобів радіозв’язку, основних засобів, предметів та матеріалів для
підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної
оборони.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела
4 Придбання предметів та матеріалів для облаштування об’єктів для підрозділів

територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони, сил
опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування об’єктів критичної
інфраструктури, захисних споруд, вогневих позицій.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

5 Придбання паливно – мастильних матеріалів для забезпечення перевезення
особового складу підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань
територіальної оборони, сил опору, резервістів, військових, поліції, працівників
критичної інфраструктури до місць виконання практичних дій.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

50,0
(-50,0)

6 Виконання першочергових заходів підготовки території Чупахівської селищної
територіальної громади до оборони в особливий період.

Виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела



7 Забезпечення транспортними засобами для потреб територіальної оборони,
добровольчих формувань територіальної оборони, сил опору.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

8 Придбання військового спорядження (касок, бронежилетів, розгрузочні жилети
тощо) для потреб територіальної оборони, добровольчих формувань
територіальної оборони, сил опору.

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи
Чупахівської селищної ради

Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

0,0
(-100,0)

РАЗОМ 276,8

    Секретар селищної ради                                                                                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження плану діяльності
Чупахівської селищної ради з підготовки
регуляторних актів у 2023 році

Керуючись частиною першою статті 7 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », пункту 7
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою дотримання вимог чинного законодавства України,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План діяльності Чупахівської селищної ради з
підготовки регуляторних актів у 2023 році (додається).

2. Виконавчому комітету селищної ради оприлюднити План
діяльності Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних
актів у 2023 році на офіційному веб - сайті селищної ради у десятиденний строк
після його затвердження.

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

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток
до рішення дев'ятнадцятої позачергової

сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради

від 08.12.2021 року

ПЛАН
діяльності Чупахівської селищної ради з підготовки регуляторних

актів у 2023 році

п/п
Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки
регуляторно
го акту

Ціль прийняття
регуляторного
акту

1.
Про встановлення
ставок та пільг зі сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Чупахівської
селищної ради на 2024
рік

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

ІІ квартал
2023 року

Законодавче
врегулювання
справляння
податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної
ділянки на
збільшення
надходження
коштів до
селищного
бюджету.

2.
Про встановлення
ставок та пільг зі сплати
земельного податку на
території Чупахівської
селищної ради на 2024
рік

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

ІІ квартал
2023 року

Законодавче
врегулювання
справляння
земельного
податку та
збільшення
надходження
коштів до
селищного
бюджету.

3.
Про встановлення
ставок єдиного податку
для фізичних осіб-
підприємців які
застосовують спрощену
систему оподаткування
на території
Чупахівської селищної
ради на 2024 рік

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

ІІ квартал
2023 року

Законодавче
врегулювання
справляння
єдиного податку
та збільшення
надходження
коштів до
селищного
бюджету.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з обласного
бюджету до бюджету Чупахівської СТГ

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного
кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на підставі розпорядження голови Сумської
обласної державної адміністрації-керівника обласної військової адміністрації
від 22.11.2022 року №426-ОД, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади субвенціюз місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету (у межах видатків на оплату за проведення
(надання) додаткових занять (послуг) особам з особливими освітніми
потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів
дошкільної та загальної середньої освіти) за кодом класифікації доходів
бюджету 41051200 в сумі 34 903,00 грн.

2. Направити на видатки ТПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» 29 086,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
5 817,00 грн.

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

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев'ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

08.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми
надання одноразової допомоги
випускникам навчальних закладів з
числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
піклування, на  2022- 2023 рік

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про охорону
дитинства», відповідно до ч.7ст.8 Закону України «Про забезпечення
організації правових умов соціального захисту  дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування» та з метою надання одноразової
допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб
відповідного віку   дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського
піклування, які закінчили навчальний заклад,  Чупахівська селищна   рада
ВИРІШИЛА:

1. ЗатвердитиПрограму надання одноразової допомоги випускникам
навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, на  2022- 2023 рік(додається)

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

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



                                                                                 Додаток
  до рішення дев’ятнадцятої позачергової

 сесії восьмого скликання
 від 08.12.2022 року

Програма надання
одноразової допомоги

випускникам навчальних
закладів з числа дітей-сиріт і

дітей, позбавлених
батьківського піклування,

на  2022- 2023 рік



І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

1 Назва програми надання одноразової допомоги
випускникам навчальних закладів з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, на  2022- 2023
рік

2 Підстава для розробки
програми

Закон України «Про забезпечення
організації правових умов соціального
захисту  дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування»

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,заклади освіти

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.

50994,0

9 Основні джерела
фінансування

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

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма надання одноразової допомоги випускникам навчальних закладів з
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на  2022- 2023
рік (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»,  Закону України «Про забезпечення організації
правових умов соціального захисту  дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування»

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою  цієї  Програми є забезпечення повного  і своєчасного надання
одноразової  допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для
осіб відповідного віку  дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського
піклування, які у 2022-2023 роках закінчили навчання у закладах освіти.



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 Законом України
«Про забезпечення організації правових умов соціального захисту  дітям-
сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування».

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 закінчення ними навчання у закладах
освіти;

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

 Розмір  одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України ( в
розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку  .
Виплата одноразової допомоги  здійснюється   на підставі заяви та паспорта
отримувача цієї допомоги. Списки дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  які у поточному році закінчують навчання у
закладах освіти,  подає Служба у справах дітей Чупахівської
селищної  ради. Виплати здійснює заклад освіти, в якому закінчили навчання
випускники.

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 50994,00 33998,00 16998,00

VІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ
Виконання заходів Програми передбачається здійснити  протягом 2022-2023
років в постійному режимі без поетапного розмежування, враховуючи час
закінчення навчання у закладах освіти дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування.



Надання одноразової грошової  допомоги  в розмірі не менше шести
прожиткових мінімумів для осіб відповідного віку  дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування які закінчили 9 чи 11 клас  та території
Чупахівської територіальної громади заплановано на 3осіб.
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 .

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

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка

Про надання одноразової допомоги
випускникам закладів освіти з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про охорону
дитинства», відповідно до ч.7ст.8 Закону України «Про забезпечення
організації правових умов соціального захисту  дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування» та з метою надання одноразової
допомоги в розмірі не менше шести прожиткових мінімумів для осіб
відповідного віку  дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського
піклування, які закінчили навчальний заклад, розглянувши заяви випускників з
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Нечитайло
Олександри Олександрівни та Федорченка Артема Станіславовича, виконком
Чупахівської селищної   ради
ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову допомогу   в розмірі 16998,00 грн  Нечитайло
Олександрі Олександрівні  , 11.12.2006 року народження, яка закінчила у
2022 році 9 клас та вступила  на навчання в РЦ ПТО м. Зіньків
Полтавської області, що проживає за адресою: смт Чупахівка, вулиця
Лебединська, 8Охтирського району Сумської області.

2. Надати одноразову допомогу   в розмірі 16998,00 грн   Федорченку
Артему Станіславовичу, 21.12.2004 року народження, який закінчив у
2022 році 10 клас та продовжив здобувати освіту у ВСП «Охтирський
фаховий коледж Сумського НАУ»  та проживає за адресою: смт
Чупахівка, вулиця Шевченка, 12Охтирського району Сумської області .

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

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка

Про перейменування та
 внесення змін до установчих
 документів Олешнянського
 навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів-
закладу дошкільної освіти імені Героя
 Радянського Союзу Степана Долгого
 Чупахівської селищної ради
 Охтирського району Сумської області

       Керуючись Законом України ст. 15, ст. 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про повну загальну середню освіту», з метою трансформації
мережі закладів загальної середньої освіти та ефективного використання
бюджетних коштів  Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.  Перейменувати комунальний заклад Олешнянський  навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені
Героя  Радянського Союзу Степана Долгого  Чупахівської селищної ради
 Охтирського району Сумської області  (код ЄРДПОУ 23636396) в
«Олешнянський ліцей Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області».
     2. Затвердити статут Олешнянського ліцею Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області шляхом викладення  у новій редакції
(додається).

     3. Директору закладу провести в установленому порядку державну реєстрацію
Статуту в новій редакції у органах державної реєстрації.

     4. Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради вжити необхідних заходів щодо здійснення директором закладу освіти
всіх  необхідних дій пов’язаних з перейменуванням навчальних закладів.

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

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка

Про встановлення у 2023 році
надбавки за престижність праці
педагогічним працівникам закладів
освіти Чупахівської селищної ради

       Керуючись  статтями 16,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про освіту», постановою Кабінету Міністрів
України від 23.03.2011 року №373 «Про встановлення  надбавки педагогічним
працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів  І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів
незалежно від їх підпорядкування» ( зі змінами), з метою цільового,
економічно-обгрунтованого використання бюджетних коштів та приведенням у
відповідність  із затвердженими обсягами видатків фонду заробітної плати
педагогічних працівників закладів освіти Чупахівської селищної ради, селищна
рада  ВИРІШИЛА:

1. Установити педагогічним працівникам закладів загальної середньої
освіти  Чупахівської селищної ради у 2023 році надбавку за престижність
праці в розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці.

2. Установити педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти
Чупахівської селищної ради у 2023 році надбавку за престижність праці в
розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці.

3. Установити педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти
Чупахівської селищної ради у 2023 році надбавку за престижність праці в
розмірі 10% посадового окладу в межах фонду оплати праці.

4. Керівникам шкіл,  заступникам директора з навчально-виховної роботи,
вчителям, які апробують державний стандарт  початкової освіти
відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»
встановити надбавку за престижність праці в розмірі 20% посадового
окладу в межах фонду оплати праці.

5.  Установити педагогічним працівникам КУ «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області» у 2022 році надбавку за



престижність праці в розмірі 10% посадового окладу в межах фонду
оплати праці.

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

  Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка
Про  затвердження Порядку фінансування
 забезпечення пільгового проїзду учасників
 освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця
навчання і у зворотньому напрямі

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.32 Закону України «І Іро місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 66 Закону України «І Іро
освіту»,розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради щодо затвердження Порядку фінансування забезпечення
пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямі,
Чупахівська селищна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок фінансування забезпечення пільгового проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної
ради до місця навчання і у зворотному напрямі ( додається)

2. Керівникам закладів освіти здійснювати фінансування забезпечення
пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямі
згідно чинного законодавства.

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

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК



ДОДАТОК
Порядок

   фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників     освітнього
процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця

навчання і зворотному напрямі

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований Порядок.
Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць

навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав
громадян на  здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти .

Пунктом 4 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачено забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців
дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів та дошкільних
навчальних закладів, педагогічних працівників до місця навчання і додому
у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за
рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів.

Відділом освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
спільно з керівниками закладів освіти, відповідно до вимог нормативних
документів забезпечується функціонування шкільних автобусів та їх
обслуговування.

У закладах освіти Чупахівської селищної ради призначено
відповідальних осіб за технічний стан шкільних автобусів та за випуск
автобусів на затверджені маршрути. Щоденно здійснюється передрейсовий
та післярейсовий медичний огляд водіїв шкільних автобусів. Порядок
передбачає щорічне забезпечення ^ фінансування підвезення учасників
освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця
навчання і зворотному напрямі, витрати на відшкодування підвезення
іншими організаціями.

Визначення мети Порядку
Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення

пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання і зворотному напрямі
шляхом фінансування з селищної ради та залучених позабюджетних
коштів.

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
Відповідно до змін, що внесені Законом України «Про внесення змін та

визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України»
від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, від 28.12.2014 року № 80-VIII, п. 2 статті 66
Закону України «Про освіту» передбачено, що ради об'єднаних територіальних
громад:

забезпечують та фінансують підвезення учасників освітнього процесу до
закладів дошкільної та загальної середньої освіти і у зворотному напрямі.



Обсяги та джерела фінансування Порядку
Обсяги фінансування забезпечення пільгового учасників освітнього

процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і
зворотному напрямі визначаються щорічно відповідно до потреби коштів на ці
цілі.

Джерелами фінансування для забезпечення обсягів видатків,
передбачених Порядком забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього
процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і
зворотному напрямі може бути бюджет селищної ради та позабюджетні кошти,
залучені в установленому порядку.

Фінансування здійснюється за рахунок:
1. Коштів бюджету селищної ради, виділених закладам освіти

Чупахівської селищної ради на відповідний фінансовий рік на
забезпечення діяльності шкільних автобусів для пільгового проїзду
учнів, вихованців та педагогічних працівників до закладів освіти і в
зворотному напрямі.

2. Інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі
додаткових дотацій та за рахунок надання благодійної допомоги
батьками.

Обсяг залучених коштів для забезпечення пільгового проїзду учнів,
вихованців та педагогічних працівників до закладів освіти і в зворотному
напрямі визначається відповідно до потреби від вартості витрат на ці цілі та
виділених бюджетних коштів.

Виконавець Порядку використовує кошти відповідно до чинного
законодавства.

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка

Про затвердження Порядку
фінансування харчування
здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської
селищної ради

Керуючись статтями  25,32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на виконання частини 3 статті 56 Закону
України «Про освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про
дошкільну освіту»,ст.10, 10 -1  З Закону України постанови Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (зі змінами),
постанови Кабінету Міністрів України від  02.02.201 1 № 1 16 «Про
затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), наказу
Міністерства освіти і науки України від  21.11.2002 № 667 «Про
затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах» (зі змінами), розглянувши клопотання відділу освіти ,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради щодо затвердження
Порядку фінансування харчування здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської селищної ради з метою забезпечення
повноцінного харчування у ч н і в  1-4 класів закладів загальної
середньої освіти , дітей закладів дошкільної освіти та дітей
пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих відділу
освіти,культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради , селищна вирішила :

1. Затвердити Порядок фінансування здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської селищної ради  (додається).

2. Керівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради
здійснювати фінансування харчування дітей відповідно до
Порядку.

3. Контроль за виконання   покласти на постійну комісію з питань
молоді, спорту , охорон освіти, науки і культури .

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК



                                                                                                        Додаток

Порядок
фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти

Чупахівської селищної ради

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямований Порядок.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» організація та
відповідальність за харчування у закладах освіти державної та комунальної
форми власності покладається на місцеві органи державної влади, органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких
перебувають державні і комунальні заклади освіти та керівників закладів
освіти.

Відповідно до частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», діти-
сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям", які навчаються в закладах дошкільної,
загальної середньої освіти, забезпечуються безоплатним харчуванням.

Відповідно до частини п'ятої статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту» батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у
державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах,
визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами
управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для
багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують
соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого
самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

        Харчування учнів 1-4 класів, дітей дошкільних закладів освіти та дошкільних
груп, учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти Чупахівської
селищної ради з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів;
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах,
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей,
батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні
антитерористичної операції або загинули під час проведення
антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій, організовується на
бази їдалень закладів освіти і є складовою частиною забезпечення реалізації
прав громадян на здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти та збереження здоров'я дітей.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх
замінюють, у сім'ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за



попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних
закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування плата не справляється.

Визначення мети Порядку.

Метою Порядку є визначення механізмів фінансування забезпечення
організації харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської
селищної ради з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
пікдування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів;
дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах,
дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітей,
батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні
антитерористичної операції або загинули під час проведення
антитерористичної операції, дітей учасників бойових, дітей загиблих(померлих)
Захисників і Захисниць України шляхом співфінансування з місцевого
бюджету, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на
фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів
освіти, залучених позабюджетних коштів.

Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Вартість дітодня харчування визначається відповідно до вимог Постанови
Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про
затвердження норк харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у
закладах дошкільної освіти Чупахівської селищної ради у розмірі, що не
перевищує 40 відсотків від вартості харчування за день.

Враховуючи дохідну частину бюджету Чупахівської селищної ради,
потребу у коштах на фінансування харчування учнів 1-4 класів, дітей
дошкільних закладів освіти та дошкільних груп, учнів 1-11 класів закладів
загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради з числа дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і
виховуються в сім'ях; дітей-інвалідів; дітей з особливими освітніми потребами,
які навчаються у інклюзивних класах, дітей з числа внутрішньо переміщених
осіб, дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов'язків, дітей, батьки яких безпосередньо беруть,
брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час
проведення антитерористичної операції, дітей учасників бойових дій,дітей
загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України можливе при передачі
додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування



переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти,
залучених позабюджетних коштів.

Обсяги та джерела фінансування Порядку

Джерела фінансування для забезпечення обсягів видатків, передбачених
Порядком фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти
Чупахівської селищної ради визначені у відповідності з чинним
законодавством.

Основою для визначення розподілу видатків між бюджетами та залученими
коштами є цей Порядок.

Фінансування харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської
селищної ради здійснюватиметься за рахунок:

1. Коштів бюджету Чупахівської селищної ради, виділених на ці цілі відділу
освіти Чупахівської селищної ради.

2. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти.

3. Інших джерел, не заборонених законодавством, в тому числі додаткових
дотацій.

Від плати за харчування звільняються батьки або особи, які їх замінюють:
• дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перббувають під

опікою і виховуються в сім'ях,
• дітей-інвалідів,
• дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах,
• дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,
• дітей учасників бойових дій,

•дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов'язків,

• дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули під час
проведення антитерористичної операції,

• дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час
Революції гідності,

• дітей загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України,
• дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,
• дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній

квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають
трьох і більше дітей.

Виконавець Порядку використовує кошти відповідно до чинного
законодавства.



Обсяг коштів визначається органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування під час формування бюджету з урахуванням його фінансових
можливостей та може змінюватись в процесі виконання бюджету при внесенні змін
до нього.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 РІШЕННЯ
08.12.2022                                                                                               смт Чупахівка

Про встановлення вартості
харчування здобувачів освіти
у закладах освіти
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» частиною 3 статті 56
Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21 Закону України «Про
загальну середню освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну
освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про
затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667
«Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із
змінами), з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів
закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та
дітей пільгових категорій закладів освіти Чупахівської селищної ради, селищна
рада вирішила:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності від
режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних
підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з     додатком 1.

1.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої
освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день
(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).

1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.

1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх
замінюють:



 1.3.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях;

1.3.2. Дітей-інвалідів;
1.3.3. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у

інклюзивних класах;
1.3.4.Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
1.3.5.Дітей  учасників бойових дій;
1.3.6.
1.3.7.Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
1.3.8.Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули
під час проведення антитерористичної операції;
1.3.9.Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під
час Революції гідності;
1.3.10.Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,
1.3.11.Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється
законом про Державний бюджет України для визначення права на
звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах
дошкільної освіти.
1.3.12. Діти загиблих(померлих) Захисників і Захисниць України .
2. Встановити вартість харчування одного учня на день згідно з додатком
2.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум

батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3.
пункту 1 цього рішення.

2.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.
         2.3. Харчування у групах продовженого дня організувати за рахунок
батьківської плати;

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

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК



                              Додаток 1

Вартість харчування однієї дитини в день в залежності від режиму
харчування  та категорії дітей

№
з/
п

Режим
харчування

Діти віком від 1 до 4 років Діти віком від 4 до 6(7) років
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100% 60% 40% 100% 100% 60% 40% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Триразовий 46,07 27,68 18,43 46,07 59,07 35,4
4 23,63 59,07

Секретар  елищної ради                                         Микола МАСЛЮК



                                    Додаток 2

Вартість
харчування одного учня в день в залежності від категорії дітей.

№
з/п

грн.

Установлена
вартість

Бюджет Батьківська
плата

Діти
пільгових
категорій

1. 1-4 класи 31,84 16,0 15,84 31,84

2. 5-8 класи 37,13 0 37,13 37,13

3. 9-11 класи 39,50 0 39,50 39,50

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про призначення і 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., з метою
підтримки матеріального становища незахищених категорій громадян,
заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

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

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          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 громадянки Красноусової Валентини
Анатоліївни, 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, Красноусовій Валентині
Анатоліївні, в зв’язку з тим, що її середньомісячний сукупний дохід перевищує
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
повідомити про прийняте рішення Красноусову Валентину Анатоліївну.
     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



                                                                                     Додаток 1

до рішення дев’ятнадцятої
позачергової сесії

                                                                восьмого скликання
                                                                                     Чупахівської селищної ради

                                                                  від 07грудня 2022 р.

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в 2022 році

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК

№
з/п Прізвище, ім’я, побатькові

Період нарахувань Щомісячна
сума

виплат в
2022р.,  грн.

початок кінець

1 Максакова Наталія Федорівна 10.11.2022 09.11.2023 918,00

2 Парфілов Володимир
Васильович

19.11.2022 03.11.2023 1743,00

3 Бардак Віталій Миколайович 01.11.2022 20.10.2023 1695,92
4 Загребельний Микола Іванович 01.11.2022 25.10.2023 1743,00
5 Радько Іван Миколайович 10.11.2022 18.10.2022 1068,54



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          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», Закону України»,
до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
накладних, актів приймання-передачі товару №9, №10 від 22.11.2022 р. між
Департаментом соціального захисту населення Сумської  обласної державної
адміністрації та Чупахівською селищною територіальною
громадоюЧупахівська селищна радаВИРІШИЛА:

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

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

Секретар селищної ради         Микола МАСЛЮК

Додаток 1

№ Назва Кількість
1. Засоби для сну 2 пал
2. Шампунь (2*12) 24 пляш
3. Зубна паста (2*24) 48 туба
4. Свічки 2 ящик



5. Одяг б/у 1 пал
6. Білизна чоловіча (труси)XXL 190 шт
7. Шкарпетки (р.38-42) 480 пар
8. Памперси дорослі L (1*16) 1 упак
9. Памперси дорослі L-XL (1*13) 1 упак
10. Дитячий набір 2-3 р (одяг) 9 шт
11. Дитячий набір 5 р (одяг) 8 шт
12. Дитячий набір 7 р (одяг) 8 шт
13. Дитячий набір 9 р (одяг) 8 шт
14. Дитячий набір 12 р (одяг) 7 шт
15. Дитячий набір 14 р (одяг) 7 шт

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з комунальної
власностіЧупахівської 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»,  акту оцінки
товару та акту приймання-передачі товару № 5 між Чупахівською селищною
радою та  відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної ради,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

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

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

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



                                                                                                   Додаток 1

№ Назва товару
Кількі

сть
Одини

ця
виміру

Вартість
за

одиницю
, грн.

Справед
лива

вартість,
грн

Сума,
грн.

1. Засоби для сну 2 пал 500,00 1000,00 1000,00
2. Шампунь (2*12) 24 пляш 50,00 1200,00 1200,00
3. Зубна паста (2*24) 48 туба 40,00 1920,00 1920,00
4. Свічки 2 ящик 900,00 1800,00 1800,00
5. Одяг б/у 1 пал 1000,00 1000,00 1000,00
6. Білизна чоловіча

(труси) XXL
190 шт 30,00 30,00 5700,00

7. Шкарпетки (р.38-
42)

480 пар 10,00 4800,00 4800,00

8. Памперси дорослі
L (1*16)

1 упак 100 100,00 100,00

9. Памперси дорослі
L-XL (1*13)

3 упак 100,00 300,00 300,00

10. Дитячий набір 2-3
р (одяг)

9 шт 600,00 5400,00 5400,00

11. Дитячий набір 5 р
(одяг)

8 шт 600,00 4800,00 4800,00

12. Дитячий набір 7 р
(одяг)

8 шт 600,00 4800,00 4800,00

13. Дитячий набір 9 р
(одяг)

8 шт 600,00 4800,00 4800,00

14. Дитячий набір 12
р (одяг)

7 шт 600,00 4200,00 4200,00

15 Дитячий набір 14
р (одяг)

7 шт 600,00 4200,00 4200,00

Всього 46020,00

Всього: 46 020,00 грн.(Сорок шість тисяч двадцять гривень 00 копійок)

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про безоплатне прийняття майна
у комунальну власність
Чупахівської   селищної
територіальної громади від Товариства
Червоного Хреста України Охтирське відділення

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», накладних, актів приймання-передачі майна №11, №12 від
25.11.2022та актів приймання-передачі майна №13, №14 від 01.12.2022 р. між
Товариством Червоного Хреста України Охтирське відділеннята Чупахівською
селищною територіальною громадоюЧупахівська селищна радаВИРІШИЛА:

      1.Прийняти безоплатно майно від Товариства Червоного Хреста Україниу
комунальну власність Чупахівськоїселищної територіальної громадив особі
Чупахівської селищної ради (Додаток 1).
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Назва Кількіс
ть

Одиниця
виміру

Ціна
за

одини
цю

Сума

1. Гігієнічний набір 48 Шт 280,37 13 457,85
2. Продуктовий набір 48 Шт 491,73 23 602,99
3. Їжа швидкого

приготування
48 Шт 0,01 0,48

4. Гігієнічний набір
для чоловіків ICRC

20 Короб. 513,06 10261,29

5. Гігієнічний набір
для жінокICRC

20 Короб. 538,89 10777,72

 Всього 184 58100,33

Всього: 58 100,33 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто гривень 33 копійки)

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про безоплатну передачу  майна  з комунальної  власностіЧупахівської
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», акту
приймання-передачі товару № 6 між Чупахівською селищною радою та
відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної ради,
Чупахівська  селищна  рада ВИРІШИЛА:

      1.Передати  безоплатно майно з комунальної  власність Чупахівської
селищної  територіальної громади на баланс відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

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

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Назва Кількіс
ть

Одиниця
виміру

Ціна
за

одини
цю

Сума

1. Гігієнічний набір 48 Шт 280,37 13 457,85
2. Продуктовий набір 48 Шт 491,73 23 602,99
3. Їжа швидкого

приготування
48 Шт 0,01 0,48

4. Гігієнічний набір
для чоловіків ICRC

20 Короб. 513,06 10261,29

5. Гігієнічний набір
для жінокICRC

20 Короб. 538,89 10777,72

 Всього 184 58100,33

Всього: 58 100,33 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто гривень 33 копійки)

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження актів
 безоплатної передачі та
оприбуткування дров

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника відділу
житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани Хижняк про
затвердження актів безоплатної передачі та оприбуткування дров,використаних
для опалення приміщень , селищна радаВ И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити акт на оприбуткування дров, спиляних за актами на
видалення після санітарної вирубки в кількості 35,0 м3  по ціні 600,0гр. за 1 м3

для опалення приміщень Чупахівської селищної ради (с.Олешня 15 м3) та
поліцейської станції Чупахівської селищної ради(20 м3). (Акт додається).
 2.Затвердити акт безоплатної передачі дров 50,5 м3 з обліку
Чупахівської селищної ради на облік  КЗ «Будинок культури Чупахівської
селищної ради» (Чупахівський БК, Олешнянський БК) для опалення
приміщень.(Акт додається).
 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з питань
будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту,
зв’язку,підприємництва та земельних відносин, постійну комісію з питань
молоді, спорту, охорони здоров,я, освіти, науки і культури.

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права
оренди земельної ділянки

           Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статті 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 124-127,
134-139  Земельного кодексу України, з метою організації земельних торгів у
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок та враховуючи
пропозиції викладені в протоколі засідання постійної комісії з питань
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:

   1. Включити до переліку земельних ділянок, що виставляються на земельні
торги для продажу права оренди, земельну ділянку сільськогосподарського
призначення площею  16,00 га., кадастровий номер 5920382800:01:001:5732
   2.Провести земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди
земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області окремим лотом.

3. За результатами земельних торгів передати переможцю земельніділянки у
користування на умовах , визначених договором оренди.

4. Встановити згідно  з додатком:
а) стартову ціну лота (стартовий розмір річної орендної плати за
користування земельною ділянкою) у розмірі 12% від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, враховуючи коефіцієнт індексації для
земель сільськогосподарського призначення: для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва ( код КВЦПЗ 01.01);
б) крок земельних торгів у розмірі 1% стартової ціни лота;
в) розмір гарантійного внеску за лотом у розмірі 30% стартового розміру
річної плати за користування земельною ділянкою;
г) строк оренди земельної ділянки – 10 років.

5. Передбачити в умовах земельних торгів з продажу права оренди земельної
ділянки, що компенсацію усіх витрат виконавцю земельних торгів на
підготовку відповідного лота до проведення земельних торгів та на
проведення земельних торгів здійснює переможець земельних торгів на
підставі договору укладеного з виконавцем земельних торгів.

6. Уповноважити секретаря селищної ради  після визначення переможця
укласти з ним відповідний договір.

         Секретар селищної ради   Микола МАСЛЮК



                                                                                                 Додаток до
                                                                                                            рішення 19 позачергової сесії

                                                                                                              восьмого скликання
                                                                                                             від 08.12.2022 року

РОЗРАХУНОК
стартової ціни лоту

№
п/п

Місце
розташування
земельної ділянки

Кадастровий номер
земельної ділянки

Площа, га Нормативно
-грошова
оцінка землі,
грн.

Стартов
а ціна
лота,
грн.

Крок
торгу

1 За межами населеного
пункту села Довжик
Чупахівської селищної
ради

5920382800:01:001:5732 16,0000 117796,19 14135,54 141,36

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцятапозачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про проведенняінвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського
призначення під польовими та проектними польовими дорогами
розташованими за межами населених пунктів 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», статтями 12, 371, 791,
93  Земельного кодексу України, пунктом «б» частини четвертої статті 35 та
статті 57 Закону України «Про землеустрій», Закону України  «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та
стимулювання зрошення в Україні», рішення постійної комісії з питань
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ТОВ «Нива-
Агротех», з метою формування земельних ділянок сільськогосподарського
призначення під польовими та проектними польовими дорогами та внесення
відомостей до Державного земельного кадастру, враховуючи що формування
земельних ділянок сільськогосподарського призначення під польовими
дорогами здійснюється при проведенні інвентаризації масиву земель
сільськогосподарського призначення, селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.НадатиТовариству з обмеженою відповідальністю «Нива-Агротех» дозвіл
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 70 га, під
польовими та проектними польовими дорогами, запроектованими  для доступу
до земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського
призначення (крім польових доріг, що обмежують масив), розташованих на
території Чупахівської селищної ради, які масивом земель
сільськогосподарського призначення використовуються ТОВ «Нива-Агротех»,
з подальшою передачею в оренду таких польових та проектних польових
доріг, запроектованих для доступу до земельних
ділянок,розташованих  у  масиві  земель  сільськогосподарського  призначення
бувших АПО « Олешнянське» та АПО « Нива».
2. Виготовлену Технічну документацію із землеустрою подати на затвердження
сесії Чупахівської селищної ради.



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

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, по вул. Таврічанська,20г, с. Лантратівка, площею 1,0000 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
«Жасмін» в оренду за рахунок земель сільськогосподарського призначення
комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) розташованої на території Чупахівської
селищної ради, вул. Таврічанська, 20г, с. Лантратівка, Охтирського району,
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:0865.
    2. Надати дозвіл Чупахівській селищній раді зареєструвати право
комунальної власності на земельну ділянку для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01), площею 1,0000
га, розташовану за адресою: вул. Таврічанська, 20г,в  с.
Лантратівка,Охтирського району Сумської області на території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер
5920385400:01:001:0865.
    3. Чупахівській селищній раді здійснити відповідні дії щодо державної
реєстрації речових прав комунальної власності на земельну ділянку, відповідно
до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень».
   4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, по вул. Горького, в с. Новопостроєне, площею 10,4929 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
«Жасмін» в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
(код згідно КВЦПЗ 01.01) за рахунок земель сільськогосподарського
призначення комунальної власності на території Чупахівської селищної ради,
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:5688.
    2. Надати в оренду ТОВ «Жасмін» земельну ділянку площею - 10,4929 га,
землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 5920385400:01:001:5688, розташовану під власним та орендованим
майном по вул. Горького, с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва терміном на 12 років.
    3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
    4.  Укласти з ТОВ «Жасмін» в особі директора Єременко І. М.  договір
оренди землі.
    5. ТОВ «Жасмін» зареєструвати договір оренди землі згідно із Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».
   6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Романенку Івану Вікторовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125,
126,186, Земельного кодексу України, враховуючи рішення чотирнадцятої сесії
двадцять першого скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 «Про
передачу земельних ділянок у приватну власність», рішення постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянинаРоманенка Івана Вікторовича, зареєстрованого за адресою:вул.
Довгого, 73, с. Олешня, про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01)
за адресою:вул.Довгого, 73, с.Олешня, на території Чупахівської селищної
ради, площею 0,0700 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)гр.Романенку
Івану Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно
КВЦПЗ 02.01) за адресою: вул.Довгого, 73, с.Олешня, Охтирський район,
Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки
5920386300:02:003:1220.
2. ГромадянинуРоманенку Івану Вікторовичуздійснити відповідні дії щодо
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документаціїіз землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) Романенку Івану Вікторовичу для ведення особистого
підсобного господарства

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186,
Земельного кодексу України, враховуючи рішення чотирнадцятої сесії двадцять
першого скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 «Про передачу
земельних ділянок у приватну власність», рішення постійної комісії з питань
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянинаРоманенка Івана Вікторовича, зареєстрованого за адресою:вул.
Довгого, 73, с. Олешня, про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) наданої дляведення особистого  підсобного господарства(код
згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:вул.Довгого, 73, с.Олешня, на території
Чупахівської селищної ради, площею 0,3877 га,селищна рада ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.Романенку
Івану Вікторовичу для ведення особистого  підсобного господарства(код згідно
КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул.Довгого, 73, с.Олешня, Охтирський район,
Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки
5920386300:02:003:0290.
2. ГромадянинуРоманенку Івану Вікторовичу здійснити відповідні дії щодо
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Каманіна Владислава Івановича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Каманіна Владислава
Івановича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити громадянинуКаманіну Владиславу Івановичу в наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що земельна ділянка, на яку
вказані графічні матеріали до пакету документів: при розпаюванні земель
колективної власності бувшого КСП «Більшовик» була передана в приватну
власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( пай)
іншому громадянину, тобто мається невідповідність місце розташування
об’єкта вимогам законів прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів.
         Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Нитки Івана Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянинаНитки ІванаІвановича,
зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність дляведення особистого селянського господарствана території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянинуНиткі ІвануІвановичу в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею
2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів відсутні графічні
матеріали земельної  ділянки,наявна невідповідність до імперативності норм
частини шостої статті 118 Земельного кодексу України,тобто мається
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих
відповідно до них нормативно – правових актів.
        Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянина Гончара Івана Миколайовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянинаГончара Івана
Миколайовича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:
     1. Відмовити громадянинуГончару Івану Миколайовичу в наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті
документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,наявна
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті 118 Земельного
кодексу України,тобто мається невідповідність місця розташування об’єкта
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів.
          Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянки Міняйло Людмили Миколаївни про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Міняйло Людмили
Миколаївни, зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Відмовити громадянціМіняйло Людмилі Миколаївнів наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею
2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті документів відсутні графічні
матеріали земельної  ділянки,наявна невідповідність до імперативності норм
частини шостої статті 118 Земельного кодексу України,тобто мається
невідповідність місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих
відповідно до них нормативно – правових актів.
       Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.
Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянкиВельбой Наталії Олексіївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянкиВельбой Наталії
Олексіївни, зареєстрованої за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Вельбой Наталії Олексіївні  в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий
номер 5920355500:01:001:5485у 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 01.19–земельні ділянки
під громадськими пасовищами та сіножатями, 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.

Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу УкраїниЗемельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянинаВельбоя Владислава Костянтиновича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянинаВельбоя Владислава
Костянтиновича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Вельбою Владиславу Костянтиновичу  в
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5485у 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 01.19 – земельні ділянки під громадськими пасовищами та
сіножатями, 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.

Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.
Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянинаБоровенського Віктора Васильовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши заяву громадянинаБоровенського Віктора
Васильовича, зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність дляведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:
      1. Відмовити громадянинуБоровенському Віктору Васильовичу в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що в поданому пакеті
документів відсутні графічні матеріали земельної  ділянки,наявна
невідповідність до імперативності норм частини шостої статті 118 Земельного
кодексу України,тобто мається невідповідність місця розташування об’єкта
вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно – правових актів.
        Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про розгляд заяви громадянинаМіхалкова Владислава Олександровича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6,
частини третьої статті 136, частини 7 статті 118, підпункту 5 пункту 27 розділу
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, рішення постійної
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянинаМіхалкова Владислава Олександровича, зареєстрованого за
адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дляведення
особистого селянського господарствана території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,
селищна рада ВИРІШИЛА:

      1. Відмовити громадянинуМіхалкова Владиславу Олександровичу в
наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
орієнтованою площею  2,0000 га, кадастровий номер 5920382800:01:001:5732, в
зв’язку з тим, що відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу
України, земельні ділянки включені до переліку земельних ділянок
комунальної власності, які виставлені на земельні торги, не можуть
відчуджуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до
завершення торгів( аукціону), тобто бажане місце розташування земельної
ділянки не відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
        Також відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні
положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України
безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну
власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з
метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації
забороняється.
Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянкиНевдачиної Марії Миколаївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 5
пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши заяву громадянки Невдачиної Марії Миколаївни, зареєстрованої
за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
дляведення особистого селянського господарствана території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею
1,8500 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Відмовити громадянціНевдачиній Марії Миколаївнів наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею
2,0000 га, в зв’язку з тим, що відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х
«Перехідні положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу
України безоплатна передача земель державної, комунальної власності у
приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із
землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої
документації забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянкиКузьменко Лариси Миколаївни про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 5
пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши заяву громадянкиКузьменко Лариси Миколаївни, зареєстрованої
за адресою :(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
дляведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею
2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Відмовити громадянціКузьменко Ларисі Миколаївнів наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області орієнтованою площею
2,0000 га, в зв’язку з тим, що відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х
«Перехідні положення» Земельного кодексу України Земельного  кодексу
України безоплатна передача земель державної, комунальної власності у
приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із
землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої
документації забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянкиГуйви Олени Євгенівні про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 5
пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши заяву громадянкиГуйви Олени Євгенівни, зареєстрованої за
адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність дляведення
особистого селянського господарства в межах населеного пункту
розташованого на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

      1.Відмовити громадянціГуйві Олені Євгенівні в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства в межах села Садки
розташованого на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що
відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України безоплатна передача
земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання
дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Розінько Миколи Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки 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,частини, статтями
33,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 5
пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України,
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши заяву громадянина Розінька Миколи Івановича, зареєстрованого
за адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
дляведення особистого селянського господарства в с. П’яткине вул. Охтирська,
розташованого на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області  орієнтованою площею 0,6000 га,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

      1.Відмовити громадянинуРозіньку Миколі Івановичув наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства в с. П’яткине вул. Охтирська
розташованого на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області орієнтованою площею  0,6000га, в зв’язку з тим, що
відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення»
Земельного кодексу України Земельного  кодексу  України безоплатна передача
земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання
дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я
08.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка
Про внесення змін до рішення четвертої позачергової сесії сьмого
скликання від 31.01.2018 року «Про безоплатне прийняття  зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Охтирського району у
комунальну власність Чупахівської селищної ради бюджетних установ та
майна цих установ» , до рішення третьої позачергової сесії восьмого
скликання від 13.11.2022 року «Про внесення змін до рішення другого
пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 11.11.2020  «Про
реорганізацію Довжицької сільської ради», до рішення третьої
позачергової сесії восьмого скликання від 13.11.2022 року «Про внесення
змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого
скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської  сільської
ради»
Відповідно до статей 26, 29, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 8, 19, 23, 55, 66, 751, 137, 145, Господарського кодексу
України, з метою формування та впорядкування переліку об’єктів нерухомого
майна, комунальної власності Чупахівської селищної ради, враховуючи
відомості надані комунальним некомерційним підприємством « Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення четвертої позачергової сесії сьмого скликання від
31.01.2018 року «Про безоплатне прийняття  зі спільної власності
територіальних громад сіл, селища Охтирського району у комунальну власність
Чупахівської селищної ради бюджетних установ та майна цих установ» , до
рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання від 13.11.2022 року
«Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії
восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької сільської
ради», дорішення третьої позачергової сесії восьмого скликання від 13.11.2022
року «Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії
восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської
сільської ради».
 2.Затвердити перелік об’єктів не житлового нерухомого майна – будівель,
споруд, приміщень комунальної власності Чупахівської селищної ради
( Додаток 1).



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

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



                                                                                                                                                                         Додаток
                                                                                                                                    до рішення 19 сесії 8 скликання

                                                                                                                      від 08 грудня 2022 року

ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ НЕ ЖИТЛОВОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА –
будівель, споруд, приміщень комунальної власності Чупахівської селищної

ради

№
з/п

Інвентарний
номер

Назва
об’єкту

Адреса
розташування

Площа,
м2

Первісна
балансова
вартість,

грн
1 10330045 Стаціонарне

відділення
смт Чупахівка,

вул.Воздвиженська, 23
а

360,0 106636,00

2 10310039 Амбулаторія смт Чупахівка,
вул.Воздвиженська, 23

б

188,5 1012956,55

3 10310048 Топкова смт Чупахівка,
вул.Воздвиженська, 23

в

41,7 7667,00

4 10310040 Кладова смт Чупахівка,
вул.Воздвиженська, 23

г

48,6 6232,00

5 10310041 Кухня-пральня смт Чупахівка,
вул.Воздвиженська, 23

ж

59,0 19638,00

6 10310046 Майстерня-
морг

смт Чупахівка,
вул.Воздвиженська, 23

з

27,8 7665,00

7 10130085 Будівля
фельдшерсько-
акушерського

пункту

с.Грінченкове,
пров.Шкільний,5

75,5 5535,00

8 Орендоване
приміщення

Приміщення
ФАП

(вбудоване)

с.Оленинське,
вул.Будильська, 2 е

52,8 0,00

9 101310106 Будівля
фельдшерсько
акушерського

пункту

с.Новопостроєне,
вул.Шкільна, 2 б

97,7 33031,00

10 101310103 Приміщення
ФАП

с.Лантратівка,
вул.Лебединська,18 в

76,9 38582,00

11 101310087 ФАП з
вбудованою
квартирою

с.Довжик, вул.Шпака,3 209,9 85615,00

12 101310057 Амбулаторія з
вбудованою
квартирою

с.Олешня,
пров.Шкільний,1 б

179,6 405998,00

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Дев’ятнадцята позачергова сесія

 Р І Ш Е Н Н Я

08.12.2022                                                                                       смт  Чупахівка

Про звернення до Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України

      Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою недопущення пропаганди «русского мира» , Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України,  Конституційного Суду України щодо негайної заборони в
Україні російської православної церкви, її структурних підрозділів і
залежних від неї організацій.

2. Секретарю Чупахівської селищної ради Маслюку Миколі Миколайовичу
направити дане звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України,  Конституційного Суду України.

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

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА	СЕЛИЩНА	РАДА	

                     ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Воздвиженська, 53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722

тел./факс (05446) 99-9-99 E-mail: chupah_sr@ukr.net Код ЄДПРОУ 04390202

              Для російської федерації, яка здійснює воєнну агресію протии України,
Українська православна церква московського патріархату (УПЦ МП) як
частина російської православної церкви (РПЦ), практично є останнім
форпостом з підтримки держави – агресора. ДіяльністьУкраїнської
православної церкви (московського патріархату) (далі – УПЦ МП) носить
відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер. Будучи
структурним підрозділом російської православної церкви, яка відома своїми
давніми стосунками з російськими спецслужбами, ця релігійна організація
послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному грунті, штучно
створюючи передумови для релігійного протистояння в українському
суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну
ситуацію в Україні.

       Росія цинічно використовує УПЦ МП, її священнослужителів і вірян (які
часто саміцього до кінця не усвідомлюють) як майданчик для пропагування
ідей і наративів «руського міра».

       Перед вторгненням в Україну путін заявив, що УПЦ МП в Україні
«утискають» і цим аргументував необхідність «навести лад в Україні».

     Православна церква в росії не є церквою як такою, це певний департамент у
справах релігій російської держави, а позиція РПЦ, та персонально патріарха
кіріла у війні росії протииУкраїни є максимально людиноненависницькою. Від
рук російських терористів, благословенних кірілом, гинуть наші сини та
чоловіки, мирні люди, серед яких діти та жінки.

     Ці та інші факти є свідченням того, що діяльністьУкраїнської православної
церкви московського патріархату підриває територіальну цілісність, соборність
та державність України, спрямована на підтримку геноциду українського

08.12.2022 № 1101/02-15
Конституційному суду України
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України



народу і несе пряму загрозу життю, здоров’ю, безпеці, честі та гідності
українців.

    Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність, в ній не
повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, який має
потужну п’яту колону в середині держави. Структуру, в якій повно російських
шпигунів і любителів «русько гоміра» неможливо реформувати чи змінити,
вона має бути ліквідована.

     Враховуючи наведені факти та обставини, ми, депутати Чупахівської
селищної ради, звертаємося до:

Конституційного суду України:

Просимо негайного ухвалення рішення щодо конституційності Закону України
«Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які
входять до структури ( є частиною) релігійної організації (об’єднання),
керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка
законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або
тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року №
2662-VIII.

          Верховної Ради України:

- ухвалення закону, яким російська православна церква, її підрозділи та
залежні організації будуть заборонені в Україні.

        Кабінету Міністрів України :

- забезпечити неухильне виконання українського законодавства щодо
заборони російської церкви, її підрозділів та залежних організацій в
Україні.

Секретар селищної                                                        Микола МАСЛЮК


