
Звіт
селищного голови Кужеля О.В.

 про роботу виконавчих органів ради за 2019 рік

Позаду ще один рік нашої з вами спільної роботи, від якого ми чекали 
багато змін в економічному і політичному житті нашої держави, на який 
покладали багато сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого 
самоврядування та впровадженні принципів децентралізації.
Громада обрала мене селищним головою.  І сьогодні, у відповідності до ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» я пропоную громаді 
звіт за свою діяльність у 2019 році на посаді селищного голови.

          Основна мета цього звіту   показати результати своєї роботи, а головне
в  тому,  разом  з  депутатами  проаналізувати  основні  напрямки  діяльності
депутатського  корпусу,  виконавчого  комітету  селищної  ради  і  мої,  як
селищного  голови,  виявити  недоліки  в  роботі,  яка  їх  причина,  визначити
напрямки подальшої роботи.
         Говорячи  за  роботу  селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  слід
зазначити,  що  ми  виконували  і  виконуємо  як  власні  так  і  делеговані
державою  повноваження,  які  обумовлені  в  Законі  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні». 
         У  відповідності  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» та плану роботи селищної ради сесії проводяться не рідше чотирьох
раз  на  рік,  а  по  необхідності  і  більше,  а  з  питань  відведення  земельних
ділянок не рідше один раз на місяць в разі наявності заяв.
 Так за 2019 рік було проведено 9 сесій ради. Прийнято 289 рішення.
          За 2019 рік проведено 13 засідань виконкому, прийнято 85 рішення.
           За звітний період селищним головою було видано 170 розпорядження з
різних питань.
          З підприємств, організацій, установ, правоохоронних органів, депутатів
Чупахівської селищної ради  до Чупахівської  селищної ради надійшло 1615
звернень, інформаційних листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції
по Чупахівській селищній раді за цей період склала 1097 документів, в тому
числі  відповіді  на  запити  та  клопотання,  пов’язані  з  вирішенням  питань
життєдіяльності територіальної громади.
         Протягом  2019 року  до  Чупахівської   селищної  ради  надійшло  246
звернення, з яких 227 звернень на особистому прийомі.       
        Найчастіше розглядалися земельні питання-188 звернень, 77 %, питання
з  соціального  захисту  населення-14  звернень,6%,  питання  з  комунального
господарства-11  звернення,  4%,  2-  охорони  здоров’я,  0,8%  забезпечення
дотримання законності та охорони правопорядку і свобод громадян – 16 - 6%,
питань освіти – 4- 2%,  фінансової , податкової і митної політики – 1-0,4% та
ін. питань – 9- 4%.
       За  результатами  розгляду  звернень  громадян  190 з  них  вирішено
позитивно,  по  56  надано  роз’яснення  згідно  з  чинним  законодавством,
жодного відмовлено у розгляді не було.



 Всі  листи,  заяви  громадян,  що  надходять  до  Чупахівської  селищної
ради та її виконавчого комітету, розглядаються у встановлені законодавством
терміни.
         Результати проведеної роботи систематично розглядаються на апаратних
нарадах  з  посадовими  особами,  спеціалістами  селищної  ради,  а  також
доводиться до відома населення.
       Питання  щодо  забезпечення  реалізації  громадянами  конституційного
права на звернення знаходиться на постійному контролі.

За звітний період   було видано громадянам 3034 довідок про склад сім’ї,
місце проживання та з земельних питань- 461.

 Протягом 12 місяців 2019 року до загального фонду селищного бюджету
надійшло 24 603 679 грн, що становить 100,58 % від плану, затвердженого на
2019 рік. Перевиконання плану склало 142 988 грн.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів
загального фонду бюджету у 2019 році становлять:

-  податкові надходження виконані на 101,91% або 9 023 859 грн., 
-  неподаткові надходження виконані на 235,31% або 25 438 грн.,
- інші надходження до бюджету на 2019 рік не планувались, а отримано

32 046 грн.
Надходження  дотацій  та  субвенцій  складають  –   15 535  582 грн,  що

становить 63,1 % в тому числі:
- Базова дотація 2 534 000 грн; 
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1 163 798 грн;
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
3 728 390 грн;
- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 516 390 грн;

- Дотація  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  стабілізаційної  дотації  з
державного бюджету 212 000 грн.

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
 4 776 900 грн;
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та

доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа» за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 56 610 грн;

- Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  відшкодування  вартості
лікарських  засобів  для  лікування  окремих  захворювань  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 32 893 грн;

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 60 000 грн;

- Інші субвенції з місцевого бюджету 283 439 грн; 
- Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету 7 282 грн;



- Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих
на  підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету 138 000 грн.

Діяльність  місцевої  влади,  установ  та  організацій  Чупахівської  ОТГ
протягом  2019  року  була  направлена  на  виконання  пріоритетних  завдань
соціально-економічного  розвитку,  запровадження  принципів  прозорості  та
відкритості в управлінні, посилення позитивних позитивних тенденцій в усіх
сферах економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження
заходів  з  енергозбереження,  проведення  комплексу  заходів  з  підвищення
рівня життя населення. 

Завдяки спільній співпраці влади,  громади та бізнесу вдалося досягти
певних  результатів  в  соціально-економічному  розвитку  громади,  відсутня
заборгованість з виплати заробітної плати.

Аграрний сектор має сприятливі природні умови та значний потенціал, є
провідною галуззю економіки громади, що забезпечує продовольчу безпеку. В
громаді працюють ПСП АФ «Піонер», ПСП «Ташань», ПСП «Комишанське»,
ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін», СФГ «Світлана», СФГ «Відродження» та
СФГ «Ранок».

В  громаді  вживались  заходи  спрямовані  на  збереження  позитивної
динаміки  в  розвитку  аграрної  галузі.  У  виробництві  харчових  продуктів
провідне місце належить таким видам діяльності як виробництво молочної та
м’ясної продукції, хліба та хлібо - булочних виробів, борошняної та круп’яної
продукції, кондитерських виробів.  

Одними  з  найбільших  бюджетоутворюючих  підприємств  на  території
Чупахівсьокї ОТГ є ПСП АФ «Піонер»  2 642 832 грн, або  29,1%, ПСП АФ
«Десна»  1331 998 грн,  або 14,7%, ПСП «Ташань»  1 169 559 грн або 13%,
СФГ «Відродження»  197 233 грн.  або 0,02%, ТОВ «Жасмін»  527 481 грн.
0,06% від загального фонду бюджету Чупахівської ОТГ. 

Основні показники  бюджету об`єднаної територіальної громади
Чупахівської селищної ради на 2019 рік

Доходи
Обсяг  доходів  загального  і  спеціального  фондів  бюджету  об`єднаної

територіальної громади Чупахівської селищної ради був затверджений в сумі
22 857 801 грн.  ,  у  т.ч.  обсяг  загального фонду –  22 689 216.  грн.  ,  обсяг
спеціального фонду –  168 585 грн..

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік заплановано у сумі
5 167 836 грн,

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до
норм  Бюджетного  кодексу  України  і  Податкового  кодексу  України  з
урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової
ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до
4 723 грн, прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 2 102 грн.

 Як  передбачено  ст.  64  Бюджетного  кодексу  до  селищного  бюджету
надійшло  62,9% від загальної суми сплаченого податку на доходи фізичних



осіб,  а  саме  5 707  175  грн.,  питома  вага  податку  у  запланованому  обсязі
загального фонду бюджету власних надходжень становить 18%.

Акцизний  податок  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі підакцизних товарів плановий обсяг визначений в сумі 50 000 грн.
Фактично надійшло до селищного бюджету 61 456  грн., що становить 0,07%

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними  та  фізичними  особами  житлової  та  нежитлової  нерухомості
запланований  на  2019  рік  у  сумі   946  800  грн.  Фактично  надійшло  до
бюджету коштів в сумі 668 346 грн., що становить 7,3% від загального обсягу.

Земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2019 рік у
сумі 891 400 грн. За 12 місяців 2019 року фактично надійшло 645 658 грн, що
становить 7,1% від загального обсягу.  

Єдиний  податок  на  2019  рік  запланований  у  сумі  2 863  500  грн.
Фактично надійшло до бюджету 2 543 049 грн, або 35,7%.

Решта  доходів  загального  фонду  місцевого  бюджету  складають
неподаткові  надходження  (доходи  від  власності  та  підприємницької
діяльності,  адміністративні  штрафи,  плата  за  надання  адміністративних
послуг, державне мито), які становлять  20 500 грн, обраховано відповідно  до
чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів у
2019 році.  Питома вага податків у затвердженому обсязі  загального фонду
селищного  бюджету  становить  0,05  %.  Фактично  надійшло  до  бюджету
Чупахівської ОТГ 44 238 грн. 

При  складанні  бюджету   на  2019  рік  не  були  заплановані  показники
екологічного податку по спеціальному фонду.

Видатки та заборгованість
Загальний фонд
Загальний обсяг видатків по бюджету об’єднаної територіальної громади

за 2019 рік становить 22 190 635 грн. 
На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  в  2019  році  було

використано  коштів  у  сумі  7 580  047  грн.,  що  становить  92,4%  до
кошторисних  призначень  за  рік,  з  них  на  утримання  закладів  охорони
здоров’я   912 684 грн, на галузь  «Освіта» використано коштів в сумі 11 137
753  грн.,  або  94,16%,  на  фінансовий  відділ  Чупахівської  селищної  ради
використано  коштів  в  сумі   2 753  933  грн,  або  99,99%  до  кошторисних
призначень,  з  них  передано  до  районного  та  обласного  бюджету  на
здійснення  видатків  по  соціальному  захисту  населення  274  793  грн,  та
медичну субвенцію на фінансування вторинної ланки охорони здоров’я в сумі
2 753 933 грн. 

Видатки  з  урахуванням  змін  на  2019  рік  на  «Організаційне,
інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
селищної ради» передбачено в сумі 2 976 115 грн, проведені касові видатки в
сумі 2 805 373 грн. Протягом року зменшено суму бюджетних призначень на
119 085 грн. перерозподілом на інші галузі.

Виплачено  заробітну  плату  в  сумі  2 115  866  грн,  нарахування  на
заробітну  плату  469  309  грн.,  на  використання  матеріалів,обладнання  та



інвентар 123 477 грн , оплата послуг 43 555 грн,  оплата комунальних послуг
та енергоносіїв 31 941 грн.,  інші поточні видатки 21 224 грн. 

 Видатки  на  охорону  здоров’я  Чупахівської  селищної  ради  було
передбачено при затвердженні бюджету на 2019 рік  912 684 грн. Протягом
2019 року було збільшено суму бюджетних призначень в сумі  331 000 грн,
виділені кошти з місцевого бюджету. Касові видатки склали 912 684  грн. з
них  кошти  додаткової  дотації   в  сумі   262 731  грн,  з  місцевого  бюджету
649952 грн. 

Видатки  на  заробітну  плату  288  200  грн,  нарахування  на  заробітну
склали 66 200 грн, предмети матеріали, обладнання та інвентар 91 000 грн,
медикаменти та перев’язувальні матеріали 45 000 грн, оплата послуг (крім
комунальних) в сумі 54 000 грн, комунальні послуги та енергоносії 
368284 грн. 

Станом  на  01.01.2019  року  фактично  працює  в  закладах  охорони
здоров’я Чупахівської ОТГ 36,25 штатних одиниць. 

По установах охорони здоров’я по загальному та спеціальному фонду
дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки  по  соціальному  захисту  та  соціальному  забезпеченню  були
передбачені  в  бюджеті  в  сумі  1  653  171  грн.  Протягом  2019  року  було
збільшено  суму  кошторисних  призначень  в  сумі  55  880  грн.  це  стало
можливим шляхом перерозподілу з  інших галузей, а також виділені протягом
року субвенції з районного бюджету на утримання соціальних працівників,
що  обслуговують  людей  похилого  віку  Олешнянської  та  Довжицької
сільських  рад.  Касові  видатки  проведені  в  сумі  1 709  051  грн,  з  них
«Заробітна плата» склала в сумі 1 323 527,00  грн, «Нарахування на оплату
праці» 292 789 грн, «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 41 998
грн,  «Медикаменти  та  перев`язувальні  матеріали»  3  960  грн.,  Продукти
харчування в сумі 17 994 грн. Оплата послуг (крім комунальних) 21 853 грн,
«Видатки  на  відрядження» 871 грн,  «Оплата  інших енергоносіїв  та  інших
комунальних послуг» 294 грн. 

Загальний  обсяг  видатків  по  культурі  передбачено   при  затвердженні
бюджету  на  2019  рік  1 125  200  грн,   у  т.ч.  на  забезпечення  діяльності
бібліотек в сумі 242 000 грн, на забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів в сумі 800 000
грн.  Протягом  року  Чупахівською  селищною  радою  було  збільшено  суму
кошторисних призначень на загальну суму 83 200 грн, шляхом перерозподілу
з  інших галузей та коштів вільного залишку на початок року. Касові видатки
проведені в сумі 1 018 199 грн. 

Видатки  проведені  на  виплату  заробітної  плати  в  сумі  657  735  грн,
нарахування на заробітну плату в сумі 155 794 грн,  придбання товарів та
матеріалів в сумі 135 285 грн., оплата комунальних послуг  в сумі 28 616 грн.
оплата електроенергії та природного газу 40 768 грн.  

В громаді працює 3 бібліотеки, 2 будинки культури, 3 клуби. 
 Видатки на житлово-комунальне господарство передбачено в бюджеті

асигнувань  в сумі 678 000 грн. Протягом  року сесією Чупахівської селищної
ради було збільшено суму кошторисних призначень на 343 000 грн.



 Загальний обсяг касових видатків  склали 999 374 грн.
Видатки  по  КФК  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-

каналізаційного господарства»  склали  621 грн, за  електроенергію.
Видатки по КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

склали   937  254  грн,  з  них  предмети,  матеріали  обладнання  та  інвентар
382 805 грн,  оплата послуг (крім комунальних) в сумі 484 754 грн,  кошти
були використані на благоустрій території та скошування бур’янів,  поточний
ремонт  доріг  місцевого  значення,  грейдерування  доріг,  обслуговування  та
поточний ремонт вуличного освітлення, оплата електроенергії в сумі 69 695
грн.  По  спеціальному  фонду  були  проведені  видатки  по  капітальному
ремонту  вуличного освітлення в сумі 23 878,40грн 

Загальний   обсяг  видатків  на  утримання  автомобільних  доріг  при
затвердженні бюджету склав 700 000 грн. Протягом року було зменшено суму
планових показників на суму 343 800 грн., касові видатки склали 151 972 грн.
За рахунок цих коштів був проведений ямковий ремонт доріг між населеними
пунктами Чупахівської ОТГ.

В  бюджеті  Чупахівської  громади  на  утримання  закладів  освіти  при
затвердженні бюджету на 2019 рік було заплановано коштів в сумі 12 230 390
грн. Протягом року було збільшено суму кошторисних призначень на суму
597 626 грн, перерозподілом  між іншими галузями. Касові видатки склали 11
137753 грн, з них видатки по:

 «Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» в сумі 271 794грн, що
становить 2,4% від  загальних видатків відділу, з них видатки на оплату праці
складають 209 661 грн, нарахування на оплату праці складають 48 894 грн,
предмети матеріали в сумі 13 239 грн. 

 ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1 530 000 грн.
Протягом року було збільшено суму кошторисних призначень на суму 94 600
грн  перерозподілом  між  іншими галузями, та  кошти  вільного  залишку  на
початок  року  що  становить  13,7%  від  загальних  видатків  відділу.  Касові
видатки склали  1 479 764 грн, з них видатки  на оплату праці склали 891 384
грн, нарахування на оплату праці склали 216 459 грн, предмети, матеріали 29
117 грн, медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 1 972 грн, продукти
харчування в сумі 128 393грн, оплата послуг (крім комунальних) в сумі 26
817 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 183 501грн, інші
поточні видатки  2 117 грн. 

Кількість дитячих дошкільних закладів на території громади - 1.
 ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами». 

В бюджеті Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
на  утримання  закладів  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними  закладами   передбачені  видатки  з  урахуванням  змін  в  сумі
9 037322 грн, з них освітня субвенція 4 776 900 грн, додаткова дотація 2 878
655  грн,  власний  коштів  1 321  767  грн.  Протягом  року  була  отримана



субвенція з державного бюджету «Нова українська школа» в сумі 56 610 грн,
в  грудня   2019  року  на  покриття  незабезпеченості  по  заробітній  платі  з
нарахуваннями педагогічним працівникам була виділена освітня субвенція з
державного бюджету в сумі 60 000 грн. 

Касові  видатки  склали  8 578 846  грн,  або  77%  від  кошторисних
призначень на відділ, з них: на виплату заробітної плати кошти в сумі 5 815
115 грн, або 67,8%, нарахування на заробітну плату в сумі 1 326 809 грн, або
15,5%,  предмети,  матеріали,  обладнання  в  сумі  336  945  грн,  або  3,9%,
медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали  в  сумі  2  000  грн,  або  0,02%
продукти  харчування  в сумі 293 019 грн, або 3,41%,  оплата послуг 128 411
грн., або 1 ,49%, та оплата комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 655 660
грн, або 7,6%, інші видатки в сумі 20 886 грн, або 0,2%. 

Загальний обсяг видатків по фінансовому відділу Чупахівської селищної
ради  передбачено   при  затвердженні  бюджету  на  2019  рік  530  300  грн,
Протягом  року  Чупахівською  селищною  радою  було  зменшено  суму
кошторисних призначень в сумі 109 190 грн, шляхом перерозподілу на інші
галузі. Касові видатки проведені в сумі 444 110 грн, 

Видатки  проведені  на  виплату  заробітної  плати  в  сумі  332  821  грн,
нарахування на заробітну плату в сумі 73 580 грн,  на придбання товарів та
матеріалів  в сумі 32 309  грн. За ці кошти було придбано 1 комп’ютер, 1
сканер та меблі.  Оплата послуг (крім комунальних)  касові  видатки склали
5400 грн. 

Кількість штатних одиниць -3.
По фінансовому відділу Чупахівської селищної ради по загальному та

спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість  відсутня. 
 Передбачено  по  загальному  фонду  за  рахунок  медичної  субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам   2 708 600 грн. Протягом року ці
кошти були перераховані до бюджету м.Охтирка на здійснення видатків на
вторинну медичну допомогу, а саме для надання медичної допомоги жителям
Чупахівської ОТГ.

Передбачено  за  рахунок  загального  фонду  місцевого  бюджету  «Інші
субвенції з місцевого бюджету» в сумі 295 125 грн. Касові видатки склали
259792,62 грн. Протягом року кошти в сумі 78 041,88 були перераховані до
бюджету  м.Охтирка   на  забезпечення  препаратами  інсуліну  хворих  на
цукровий та нецукровий діабет.  142 396,74 грн. перераховано Охтирському
районному бюджету  для  соціального захисту  населення  Чупахівської  ОТГ.
24 234,00  грн.  перераховано  Грунському  сільському  фонду  для  надання
псохолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми потребами
у  комунальному  закладі  «Інклюзивно-ресурсний  центр».   15  120,00  грн.
перераховано  до обласного бюджету  Сумської  області  для компенсаційних
виплат  за  пільговий  проїзд  автомобільним  транспортом   на  автобусних
маршрутах загального користування в Сумській області.

По спеціальному фонду  з бюджету Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади передано до спеціального фонду обласного бюджету
Сумської області міжбюджетний трансферт у вигляді іншої субвенції у сумі



33 000 грн. для спів фінансування на придбання телемедичного обладнання
для амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

 Видатки по спеціальному фонду за 2019 рік  склали 4 865 839 грн, в т.ч.
по:

   ТКВКБМС 0110150 «Організаційне,  інформаційно-аналітичне та   у
сумі матеріально-технічне забезпечення діяльності  обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад  видатки  склали»  по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового  користування»  в  сумі  700 000  грн.  було  придбано
комунальний автобус, 52 685 грн,   для закупівлі оргтехніки, меблів.

 
 ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  в

сумі  23 878,40 грн.   по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів»  на
капітальний ремонт мереж вуличного освітлення. 

ТКВКБМС  0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою» КЕКВ  2281
«Дослідження і  розробки,  окремі  заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних)  програм»  в  сумі  16  957,98  грн,  розробки  проектно-
кошторисної документації. 

 Касові  видатки   по  ТКВКБМС  0117362  «Виконання  інвестиційних
проектів  в  рамках  формування  інфраструктури  об`єднаних  територіальних
громад»  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування»   487  800  грн,  за  рахунок  цих  коштів  були  придбані:
тракторний  причеп,   автомобіль  для  лікаря,  навантажувач  з  ковшем.  По
КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» проведено  заміну
вікон, дверей та ремонт  фасаду Чупахівської амбулаторії  на суму 299 998
грн, реконструкція топочної в Чупахівській амбулаторії  94 000 грн.

По ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»   кошти  по
спеціальному  фонду   в  сумі  94 000  грн.  була  проведена  реконструкція
топочної  в дитячому садку «Сонечко-1»

По ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти  закладами
загальної середньої освіти ( в т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями,
групами)) по спеціальному фонду була проведена реконструкція топочної  в
сумі 188 000 грн.

ТКВКБМС  0118330  «Інша  діяльність  у  сфері  екології,  охорони
природних  ресурсів»  КЕКВ  3232  «Капітальний  ремонт  інших  об’єктів»
касові видатки склали 94 006 грн. Ці кошти були спрямовані на видатки з
розробки проектно-кошторисної документації.

По ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»   кошти  по
спеціальному фонду вигляді іншої субвенції  з обласного бюджету Сумської
області  передані  до  Чупахівського  селищного  бюджету  на  виконання
депутатських  повноважень  Сумської  обласної  ради  в  сумі  45 000  грн.  на
придбання  інтерактивної  дошки   для  Чупахівського  закладу  дошкільної
освіти «Сонечко-1» .

По  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,



колегіумами»  по  спеціальному  фонду  за  рахунок  субвенції  з  місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 110 000 грн. та за
рахунок субвенції з місцевого бюджету  на забезпечення якісної сучасної та
доступної   загальної  середньої  освіти   в  сумі  29  527  грн.  було  придбано
ноутбук, комп’ютери, планшети. 

 Загальний  обсяг  отриманих  з  державного  бюджету  міжбюджетних
трансфертів складає 15 535 581,77 грн, з них :

 -базова дотація 2 534 000 грн; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  1 163 798 грн;
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
2 708 600 грн;
- Дотація  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  стабілізаційної  дотації  з

державного бюджету  212 000 грн;
- Дотація  з  місцевого бюджету  на  здійснення  переданих з  державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 516 390 грн;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 776 900
грн;

-  Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету  7 282 грн;

- Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа» за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 56 610 грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету 32 893,27 грн;

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 60 000 грн;

-  Субвенція  з  місцевого  бюджету  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
переданих видатків у  сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції 45 670 грн;

- Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення  якості  освіти  за  рахунок  відповідної   субвенції  з  державного
бюджету 138 000 грн;

- Інші субвенції з місцевого бюджету 270565,50 грн;
 На  оздоровлення  та  відпочинок  дітей  з  обласного  бюджету  була

виділена субвенція  в сумі  12 873,00 грн,  з  них використано коштів  в  сумі
10 422,50 грн. Невикористані протягом року кошти в сумі 2450,50 грн. були
повернуті до обласного бюджету.

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного  розвитку  території  в  сумі  2  720  000  грн,  яка  була  не
використана в  2018 році. Тому станом  на 01.01. 2019 року утворився вільний



залишок,  який  був  затверджений  п’ятнадцятою  сесією  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради на видатки в 2019 році.     

По  ТКВКБМС  0617363  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій»  було  проведено  капітальний  ремонт  покрівлі  другого  корпусу
Чупахівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  на  суму 1359679,71 грн та  реконструкція
даного корпуса – 1217306,87 грн.

  1. Дорожнє господарство
З  метою  покращення  життєдіяльності  населення  у  2019  році  на

автодорогах  Чупахівської  ОТГ  проведено  експлуатаційне  утримання  та
ремонтні роботи за кошти місцевого бюджету на суму 152,0 тис.грн.

- Ліквідація ямковості з використання щебеневої суміші
• О 191105- смт. Чупахівка – с.Грінченкове – 3,300 км.
               смт.Чупахівка 
•                                   вул. Шевченка – 0,920 км.;
•                           вул. Слобожанська – 1,100 км;
•                           вул. Лебединська – 1,140 км.;

- Профілювання  автодоріг  місцевого  значення  загального
користування:

    смт. Чупахівка 
•                           вул. Тополянська – 0,422 км.;
•                           вул. Паркова – 0,430 км..
• вул..Снайперська-0.980 км.

- Профілювання   узбіч   місцевого   та  державного  значення
загального користування:

• О191107 смт. Чупахівка –С. Оленинське – 2 км.;
• О 191105 смт. Чупахівка – с.Грінченкове – 4,640 км;
• О191106 с. Лантратівка – с. Новопостроєне – 12 км;
• С191115 с. Новопостроєне – 2 км;
• Т-19-06 смт. Чупахівка – с. Лантратівка – 14 км;
• С191128  (від дороги Т-19-06 до с. Духівниче – 7,400 км;
• О191107 с.Оленінське - с.Перелуг -2.000 км.
• смт. Чупахівка, вул. Слобожанська – 2,720 км;
• смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська – 4,360 км.;
• смт. Чупахівка, вул. Лебединська – 2,200 км;
• с. Грінченкове, вул. Вишнева – 2,562 км;
• с. Грінченкове, вул. Ватутіна – 2,052 км;
• с. Лантратівка, вул. Лебединська – 4,444 км;

2. Енергогосподарство
За кошти місцевого бюджету у 2019 році  була проведена реконструкція

вуличного освітлення смт. Чупахівка КТП – 382 ( вул. Шевченка),
 - 240 ліхтарів вуличного освітлення забезпечено енергозберігаючими

лампами;



- збудовано за сприяння АФ»Піонер» вуличне освітлення центральної
греблі. За кошти місцевого бюджету закуплено 16 ліхтарів.

3.  Водовідведення
-  З  метою  водовідведення  талих  та  дощових  вод  проведені  поточні

роботи  дренажної   труби  та  колектора,   водовідвідного  каналу  від  вул.
Некрасова до вул. Шевченка.

4. Енергетично-паливне  господарство
-  З  метою  раціонального  використання  енергоресурсів  в  установах

бюджетної сфери , для КНП «ЦПМСД» ЧСР, Чупахівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  КЗ  Чупахівського  закладу  дошкільної  освіти  (ясла-
садок)«Сонечко-1»  придбано чотири  твердопаливних котли та відповідно
реконструйовано  топочні (Д.б.-376 тис.гр., М.б.-20 тис.гр.);

 -  виконано утеплення фасаду, заміна вікон (23 шт),  дверей (3 шт) в
приміщенні КНП «ЦПМСД» ЧСР на енергозберігаючі;

 - проведено заміну вікон на енергозберігаючі в Чупахівському будинку
культури  (6  шт.),  та  облаштовано  приміщення  ЦНАПу  (3  вікна,  1  двері
,поточний ремонт);

-  виконані  роботи  по  ремонту  пічного  опалення  в  приміщенні
Грінченківського старостату;

5. Благоустрій населених пунктів, будівництво:
-  виконувались  роботи  з  утримання  та  благоустрою  місць  поховань,

розташованих  в Чупахівській ОТГ;
-  проведено роботи  по благоустрою території  Чупахівського будинку

культури:  закуплено  і  вимощено  за  кошти  місцевого  бюджету  1000
тис.м.кв.тротуарної плитки;

-  відбулися  ремонтні  роботи  в  приміщенні  Лантратівського  будинку
культури,  проведено  благоустрій  території  -  перед  фасадом   викладено
тротуарною плиткою;

 -  проведено ремонт 2  порогів сільського клубу в с.Оленінське;
 -  за  підтримки  АФ  «Піонер»  проводиться  капітальний  ремонт

спортивного залу в смт.Чупахівка;
- проведено часткову рекультивацію тимчасового полігону ТВП;
- проводились на протязі всього року роботи по утриманню головних

вулиць населених пунктів.

6. Розвиток інфраструктури:
-  за  рахунок коштів державної субвенції  на розвиток інфраструктури

об’єднаних територіальних громад  для підвищення якості  надання послуг
жителям Чупахівської ОТГ  та покращення матеріально-технічної бази в КП
«Добробут»  придбані  комплектувальні  вироби  до  транспортних  засобів
спеціального призначення на суму 151,30 тис. грн, а саме:

 навантажувач фронтальний з ковшем,
 причіп до трактора;

-для  покращення  сполучення  між  населеними  пунктами  громади
придбано автомобіль для перевезення пасажирів.



За 2019 рік до відділу ЖКГ та благоустрою надійшло 18 звернень від
громадян, 18  з яких було розглянуто, 17  виконано.

Земельні питання
      Загальна  площа  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  -
14106,7000 га , з них землі сільськогосподарського призначення – 11195,6937
га. 
       Протягом 2019 року у земельному відділі було:

- Затверджено  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок
у власність для ведення особистого селянського господарства  та передано у 
приватну власність  25чоловікам  площею 36,0795 га;

- Надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 
господарства 25 чоловікам  площею 27,44 га;

- Надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у користування Акціонерному товариству «Оператор 
газорозподільної системи «Сумигаз» 0,40 га (під газовою дільницею) для 
укладення договору оренди ;

- Надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПСП АФ «Піонер» площею 0,02 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для укладання договору оренди ; 

- Надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки ПСП АФ «Десна» площею 0,01 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для укладання договору оренди ; 

- Затверджена нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 
39,2303 гоа для поновлення договору оренди земельної ділянки  з ТОВ 
«Лебединська рибоводно-меліоративна станція»;

- Затверджена технічна документація та  передано у приватну власність 
земельні ділянки  з цільовим призначення для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд 12 чоловікам площею –
2,2893 га;

- Затверджено технічна документація та  передано у приватну власність 
земельні ділянки  з цільовим призначення для ведення особистого 
селянського господарства (присадибна ділянка)  8 чоловікам площею – 2,8577
га;

- Враховуючи заяви громадян здійснено поділ 9 земельних ділянок 
комунальної власності загальною площнею 193,9914 га;

- Укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,0466га  з 
Головою СФГ «Відродження» Білковським Борисом Миколайовичем під 8%;

- Укладено договір оренди земельної ділянки площею 4,9066 га для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (господарські двори)
з Головою СФГ «Відродження» на 7 років під 7%;

- Поновлено договір оренди земельної ділянки площею 0,0224 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі з ФОП Щербак Оленою 
Олександрівною на 10 років під 7%;



- Надано згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумскій 
області на надання дозволу жителям громади  на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на землі 
державної власності, що розташовані на території Чупахівської ОТГ;

- Затверджено проект землеустрою та передано в постійне користування 
КП «Добробут» земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва 
та обслуговування будівель комунального обслуговування площею 0,2473 га;

- Затверджено проект землеустрою та передано в постійне користування 
КП «Добробут» земельну ділянку з цільовим призначенням для будівництва 
та обслуговування будівель ринкової інфраструктури площею 0,3948 га;

- Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   
релігійній громаді парафії Святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх 
Софії Української православної церкви та передано в постійне користування  
для будівництва та обслуговування  будівель громадських та релігійних 
організацій площею 0,30 га ;

- Надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров’я на 4 ділянки під ФАПами 
та Чупахівської лікарні;

- Виготовлені документи із землеустрою на межу населених пунктів с. 
Коновалик, с.Софіївка, с.Оленинське, с. Духовниче, с.Лантратівка, 
с. Новопостроєне;

- Замовлена стратегічна екологічна оцінка документу державного 
планування – Генерального плану смт Чупахівка.

Освіта
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного

розвитку  особистості,  її  успішної  соціалізації,  економічного  добробуту,
запорукою  розвитку  суспільства,  об’єднаного  спільними  цінностями  і
культурою, та держави.

На  сьогодні  в  Чупахівській  селищній  раді  функціонує  Чупахівська
ЗОШ  1-ІІІ  ступенів  та  Грінченківська  та  Лантратівська  філії,  1  заклад
дошкільної  освіти  та  2  дошкільні  групи Грінченківської  та  Лантратівської
філій Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

На території  Чупахівської селищної ради  загальна кількість дітей, які
підлягають охопленню дошкільною освітою 129 (від 1 до 6 років). Охоплено
різними  формами  дошкільної  освіти  97  дітей,  що  становить  75%.  Дітей
дошкільного віку від 3 до 6 років на території селищної ради – 86. Різними
формами дошкільної освіти охоплено 86 дітей – 100%.

У 2019 році в закладах загальної середньої освіти  навчалося 222 учні.
Документи про освіту у 2019 році  отримали:  атестати про повну загальну
середню освіту – 11 учнів; свідоцтво про базову загальну середню освіту –
22 учні.

Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що
проживають  у  віддалених  населених  пунктах,  забезпечені  автобусним
підвезенням. 



Нова українська школа
1 вересня 2019 року до 1 класу зараховано 23 учнi.
На забезпечення якісної освіти Нової української школи з державного

бюджету у 2019 році було виділено 56,6 тис. грн. та 32 тис. грн. з бюджету
селищної ради. На закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових
класів з державного бюджету 14,2 тис. грн; на закупівлю сучасних меблів для
початкових класів з державного бюджету 22 тис. грн, з місцевого бюджету
20,9  тис.  грн;  закупівля  комп'ютерного  обладнання,  відповідного
мультимедійного контенту для початкових класів з державного бюджету 17,3
тис. грн, для закупівлі музичних інструментів 2,7 тис грн.

Соціальний захист учасників освітнього  процесу
Організація  харчування  дітей  у  закладах  загальної  середньої  освіти

Чупахівської селищної ради здійснювалося у відповідності до Закону України
«Про освіту»,  спільного  наказу  Міністерства  охорони здоров’я  України  та
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01.06.2005  №  242/329  «Про
затвердження  Порядку  організації  харчування  дітей  у  навчальних  та
оздоровчих закладах».

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 8 дітей-сиріт  та дітей,
позбавлених батьківського піклування; 43 дитини з малозабезпечених родин,
5  учнів,  батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної  операції. Учні
початкових класів забезпечені гарячим харчуванням стовідсотково.
          Вартість харчування одного учня 1-4 класів становить 17,38 грн, в 5-11
класі – 20,16 грн.   

     Для  організації  гарячого  харчування  адміністрації  та  педагогічні
колективи   закладів  освіти  проводять  значну  роботу  по  залученню
спонсорської допомоги від батьків та місцевих приватних підприємств . 

 Це дає змогу виконувати норми харчування по основних продуктах на
98%.  

У  залежності  від  режиму  роботи  закладів  дошкільної  освіти  та
дошкільних  підрозділів  філій  для  дітей  дошкільного  віку  організовано
харчування:     

 з  9  годинним режимом -  триразове  харчування  (  Чупахівський
ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» та   Лантратівська філія);

 з 6 –ти годинним – дворазове харчування (Грінченківська філія); 
Стан  організації  харчування  дітей  в  закладах   загальної  середньої

освіти селищної ради  відповідає достатньому рівню. 

Оздоровлення, відпочинок та зайнятість учнів влітку
На території  селищної  ради  з   3  червня по 20 червня працювало 3

пришкільних  відпочинкових  таборів  з  денним  перебуванням,  у  яких
оздоровлено  106  дітей;  ( «Барвінок» при Чупахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів,
«Віночок»  при  Лантратівській  філії  та  «Сонечко-1»  при  Грінченківській
філії).



На  час  відкриття  закладів  відпочинку  всі   пришкільні  табори  мали
дозвіл   Охтирського  міськрайонного  відділу  ДУ  «СОЛЦМОЗУ»    та
відповідні акти прийомки таборів.  

  Оздоровленням були охоплені і діти дошкільного віку – 56 вихованців
КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», та 29 дітей з Грінченківської
та  Лантратівської філій.

Також  було  забезпечено  оздоровлення  дітей  пільгових  категорій   в
профільних таборах:
дитячий табір «Космос» -  4 дитини;
наметовий табір «Сузір’я» - 2 дитини. 

Фінансування харчування дітей проводилося згідно постанови Кабінету
Міністрів  України  від  22.11.2004  року  №  1591.  Харчування  дітей  було
організовано  за  рахунок  бюджетних  коштів,  залучених  батьківських  та
спонсорських коштів.
         Вартість харчування у пришкільних відпочинкових таборах складала: 
-  у Чупахівській ЗОШ I-III ст. тапо філіях – 34,14 грн.  

Центр дитячої та юнацької творчості
У  2019  році  продовжив  свою  роботу  комунальний  заклад  «Центр

дитячої та юнацької творчості Чупахівської селищної ради». ЦДЮТ реалізує
завдання позашкільної освіти за наступними напрямами:

 Художньо-естетичний – 3 групи, 49 вихованців;
 Дослідницько- експерементальний – 1 група, 14 вихованців
 Фізкультурно-спортивний - 2 групи, 40 вихованців

Освітня  робота  в гуртках здійснювалася згідно навчальних планів.
Гуртки  Центру ДЮТ працюють на базах освітніх  закладів. 
          Охорона праці

Заклади  освіти  громади  забезпечені  первинними  засобами
пожежогасіння  на  87%.  У  2019  році  проведено  технічний  огляд  та
перезарядку вогнегасників.  

Здійснено  навчання  6  машиністів  (кочегарів)  котелень  навчальних
закладів освіти Чупахівської селищної ради.

          Досягнення
Наші учні впевнено продовжують радувати нас своїми досягненнями. 

У  2019/2020  навчальному  році  16  учнів  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
брали  участь  у  ІІ  етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад.  Найкращих
результатів  досягли:  Густенко Тетяна  Костянтинівна  (10 клас)  –  ІІ  місце з
біології,  Орєхова Лілія (10 клас) – ІІІ місце з української мови та літератури.
Досить успішною для наших учнів стала   участь у ІІ етапі ХХ Міжнародного
конкурсу з української мови імені П.Яцика. Кращими визнані  роботи учениці
Рябенької Марії (5 клас), Солоннікової Анни (6 клас), Гончар Єлизавети (9
клас), які  посіли І місце. Рибачук Мілена (3 клас), Радько Ірина (5 клас) - ІІ
місце,   Єременко Юлія (6 клас), Мокруха Анастасія (7 клас)- ІІІ місце.
     В  2019  році  Берденко  Володимир,  учень  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів,  здобув   І  місце  у  науково-практичній  конференції   слухачів



Сумського   територіального  відділення  МАН  України  «Перший  крок  у
науку».    Берденко Володимир брав участь в конкурсу на кращий твір з теми
«Лісівники плекають ліс»  в  рамках  акції   «Майбутнє лісу  у  твоїх  руках»,
зайнявши ІІ місце та отримавши приз на суму 1500 грн.
         Команда учнів Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в 2019 році здобула І
місце в І  етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»). Також  учні Чупахівської ЗОШ  зайняли перше командне
місце в районних легкоатлетичних змаганнях. 
     Вихованці  Лантратівської  філії  під  керівництвом  Залавської  Лариси
Анатоліївни   успішно  виступили   на  обласному  фестивалі  «Сходинки
духовності», посівши перше місце. 
       Влада постійно підтримує творчо працюючих педагогів. Вчителі, які 
підготували призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів та   ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України Зосим Віра Геннадіївна та Берденко Наталія Юріївна в 2018/2019 
навчальному році отримували надбавку до заробітної плати в розмірі 20%.

    В  травні  2019  року  вихователь  КЗ  Чупахівський  ЗДО (ясла-садок)
«Сонечко-1» Довгопол Людмила Іванівна взяла участь в ІІІ (обласному) етапі
виставки-огляду  кращих  методичних  розробок  педагогічних  працівників
закладів дошкільної освіти та посіла третє місце у номінації «Матеріали у
форматі дидактичних посібників».  

         Інклюзивна освіта – вимога часу.

 У ногу з часом іде Чупахівська громада  на шляху впровадження 
інклюзивної освіти. В 2018-2019 н.р.  працювала інклюзивна група в  
Чупахівському ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1».  З вересня 2019 року в 
Чупахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів організовано інклюзивну форму навчання 
для 2 учнів з особливими освітніми потребами (2 та 7 класи). З метою 
надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в 
закладі освіти створено ресурсну кімнату.

До ЦДЮТ  В позашкілля є вже й перші здобутки. Слухай Єлизавета
здобула  1  місце  в  обласній  виставці  художньо-прикладного  мистецтва
«Творчість не має меж»,   Дем’яненко Антон -2 місце в районній виставці
новорічних прикрас.

Розвиток фізичної культури, спорту та туризму
Чупахівська  селищна  рада  проводить  фізкультурно-оздоровчу  та

спортивну  діяльність   серед  населення  громади.  Команди  брали  участь  у
спортивному  святі  «Краща  спортивна  громада  Сумщини  –  2019  року»,
місцевих  змаганнях  «Козацькі  розваги»,  в  обласному  щорічному  турнірі  з
шашок та шахів серед депутатів усіх рівнів пам’яті А. Річкаля.

Для занять спортом, підтримки здорового способу життя, забезпечення
необхідного  фізичного  розвитку  підростаючого  покоління  функціонує



тренажерна зала, поле по міні футболу та прикладається багато зусиль, щоб
якомога скоріше завершити ремонт у спортивній залі.

Надання соціальних послуг
В  2019  році  працювала  комунальну  установу   «Центр  надання

соціальних послуг Чупахівської селищної ради», при якій   функціонують три
відділення:
1) відділення соціальної допомоги вдома;
2) відділення (група) підтриманого проживання для осіб похилого віку та осіб
з інвалідністю;
3) відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
      Відділення соціальної допомоги вдома обслуговує осіб похилого віку та
осіб  з  інвалідністю  на  території  Чупахівської  ОТГ  та  Олешнянської  і
Довжицької сільських рад.
      За  2019 рік  взято на обслуговування та користувалися соціальними
послугами відділення соціальної допомоги вдома безкоштовно  56 осіб (з них
68 осіб на території Чупахівської селищної ради, 7 осіб –Довжицької , 25 осіб
– Олешнянської сільських рад). Надано платні послуги – 11 особам.
        Знято з обслуговування 23 осіб, з них по причині смерті-9.
               
     Мета створення відділення (групи) підтриманого проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю - забезпечення функцій стаціонарного
відділення  лікарні  та  допомога  одиноким  пенсіонерам  та  інвалідам,  які
потребують  цілодобового  стороннього  догляду,  побутового  та  медичного
обслуговування та психологічної підтримки. Відділення (група) розрахована
на 8 ліжко-місць. Кожна особа у відділенні ( групі) забезпечується ліжком,
постільною білизною,  посудом,  засобами гігієни,  3-  разовим харчуванням.
Відділення працює з 1 березня 2018 р. , за цей час послугами скористувались
46 чоловік.  

У  відділі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  надаються
соціальні  послуги  з  консультування,  соціальна  адаптація,  соціальна
профілактика,  соціальний  супровід.  За  звітний  період  відділенням
проводились інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на пропаганду
здорового  способу  життя,  профілактику  та  попередження  соціально-
негативних явищ у дитячому, молодіжному та сімейному середовищі. 
Соціальними послугами охоплені :

 багатодітні сім’ї – 21 сімей;
 внутрішньо переміщені особи – 2 особи;
 сім’ї учасників АТО – 22 сім’ї;
 діти з інвалідністю – 8 осіб;
 діти сироти -11 осіб
 прийомні сім’ї – 3 сім’ї
 сім’ї, які попали в складні життєві обставини-15 сімей
 одинокі матері – 28 осіб.



З  метою  запобігання  соціального  сирітства  і  подолання  сімейного
неблагополуччя фахівцями здійснювалась робота із сім’ями, в яких батьки
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Здійснено 78 соціальних
відвідувань сімей. 
   В тісній співпраці з районною службою у справах дітей проведено  два
групових  заходи  щодо  попередження  причин  зловживання  алкоголем,
небажанням  працювати,  складні  стосунки  у  сім’ї,  гендерної  нерівності  та
кримінальній  відповідальності  батьків  за  не  виконання  ними  батьківських
обов’язків .

 1  червня 2019 року до Дня захисту дітей був проведений захід
 « Щасливе дитинство» на який було запрошено 40 діток з числа сімей, які
знаходяться під соціальним супроводом. 

Забезпечується  приймання  на  місцях  документів  для  призначення
різних видів соціальної допомоги та доставки їх в Управління соціального
захисту населення  Охтирської РДА. 

За  рахунок  субвенції  з  державного  бюджету,  згідно  черги,  бала
придбана квартира у м.Охтирка Тріщенко Олександру Сергійовичу 1997 року
народження,  мешканцю с.  Лантратівка,  який  має  статус  дитина-сирота,  на
суму 344 596 грн.

 На літню житлову субсидію було прийнято та оброблено 579 заяв, на
зимову субсидію - 398 заяв, субсидію на тверде паливо  19 заява, пільги на
житлово-комунальні послуги – 45.  

За період з січня 2019 року по грудень 2019 року було зареєстровано і
знято з реєстрації  209 осіб: з них зареєстровано 18 новонароджених дітей.
Видано довідок на соціальну допомогу і одиноким матерям  1151. Протягом
року по Чупахівській  селищній раді,  Лантратівському та  Грінченківському
старостату померло 75 осіб.

До Міжнародного  дня  людей похилого  віку  1  жовтня  2019 року  КУ
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»  спільно з
відділом культури був проведений захід «Глибока і чиста душі криниця» та
організовано  святковий  обід  на  який  було  запрошено  25  найстарших
мешканців громади.

До  «Дня  осіб  з  інвалідністю»  1  грудня  2019  року  було  надано  50
продуктових  наборів  особам  з  інвалідністю,  які  проживають  на  території
громади за спонсорської підтримки ПСП АФ « Піонер».

До  «Дня  матері»  матерям  –  героїням,  які  проживають  на  території
громади, було придбано і подаровано 13 ковдр на суму 3250 грн.

У  реабілітаційних  центрах  оздоровлено  на  протязі  року  4  дітей  з
обмеженими можливостями.

Протягом  року  соціальними  робітниками  проводилося  прибирання
місць поховання людей, які не мають рідних.
 

                        Заходи

  У межах реалізації проекту «Громада для людини: підвищення 
компетентності громад для розвитку соціальних послуг» в рамках Договору 



про співпрацю між Deutsсhe Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbiet 
(GIZ) GmbH та Міжнародною благодійною організацією «Партнерство 
«Кожній дитині» та КУ «Центр надання соціальних послуг Чупахівської 
селищної ради» у  2019 року були проведені наступні заходи:

 Створили та облаштували сенсорну кімнату ;

 Організували  екскурсію  до  м.Харків  у  Фельдман  –  Екопарк  дітям
пільгових категорій;

 Провели  конкурсно  -  розважальну  програму  «Кращий співак  літньої
школи»;

 Влаштували  дітям  майстер  –  клас  по  виготовленню квітів  та  інших
виробів з гофрованого паперу;

 Провели  з  дітьми  вразливих  категорій  захоплюючий  квест  «Права
знаєш – себе захищаєш;

 Організували спортивні змагання серед учнів середньої ланки на теми
«Спорт  —  здоров’я,  спорт  —  це  сила,  що  дають  всім  дітям
крила»,«Зіркові  старти»,«Тато,  мама  і  я  —  спортивна  сім’я»,
приурочене Дню Батька;

                Влаштували ряд тренінгів: 

- для батьків дітей з особливими потребами , 

- для вчителів та асистентів вчителів, які працюють в інклюзивній освіті,

-  для соціальних працівників.

Надання медичних послуг
На  протязі 2019року  у лікувальному  закладі  Чупахівської селищної

ради  проводилися  заходи,  спрямовані  на  реалізацію  завдань  державної
політики  з  питань  покращення  діяльності  та  розвитку  медичної  галузі
громади з урахуванням змін щодо фінансово-економічної діяльності закладів
охорони  здоров’я  та  медичного  обслуговування  населення,   забезпечення
населення доступною кваліфікованою медичною допомогою. 

Медична  допомога  населенню  Чупахівської  ОТГ  надається
Комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  ПМСД»  Чупахівської
селищної  ради,  яке  було  створено  16.07.2018р.  рішенням  сесії  депутатів
Чупахівської  селищної  ради  від  22.06.2018  року  та  являється
правонаступником КЗ «ЧСЦПМСД».

31.08.2018  року  КНП  «ЦПМСД»  ЧСР  отримало  ліцензію  на
впровадження  медичної  практики,  що  дає  змогу  повноцінно  надавати
медичну допомогу жителям громади.

 Структурними підрозділами КНП «ЦПМСД» ЧСР є:

 Чупахівська  АЗПСМ  з  15  ліжками  денного  стаціонару,  які
працюють у дві зміни 



 Оленінський ФАП, 

 Грінченківський ФАП, 

 Лантратівський ФП,

 Новопостроєнський ФП для надання медичної допомоги. 

Показник забезпеченості  населення громади амбулаторіями становить
1,26  при нормах формування спроможної мережі надання ПМД 1 на 3000
населення.

Заклад  був  забезпечений  1  автомобілем  медичної  допомоги,  що
недостатньо  для  2  сімейних дільниць  ,але   в  листопаді  2019  року    було
придбано 1 легковий автомобіль за кошти державної субвенції  - 391тис.грн.
Невідкладна  медична  допомога  жителям  громади  надається  Пунктом
постійного  базування  Охтирської  станції  екстреної  «Швидкої  медичної
допомоги» КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф».    КНП «ЦПМСД» ЧСР  обслуговує 1 селище та 10
сіл ,  населення яких станом на 01.01.2019р. становило 3779 осіб.  Станом на
31.12.2019  року  укладено  2567  декларацій,  що  становить  68%  населення
громади.  Договір з НЗСУ було укладено 15.01.2019року.

Рішенням 20 сесії 7-го скликання  була затверджена Програма 
фінансового забезпечення проведення щозмінних передрейсових та 
післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів Чупахівської 
ОТГ в КНП "ЦПМСД" Чупахівської селищної ради.

Введено в структуру штату КНП "ЦПМСД" ЧСР 0,25 посади медичного
працівника по проведенню щозмінних передрейсових та 
післярейсовихмедичних оглядів водіїв танспортних засобів Чупахівської ОТГ,
в грудні 2019 року було проведено навчання медпрацівника по проведенню 
щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, в кінці  
січня  2020 р. були отримані  печатка та свідотство на проведенню 
передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, в даний час в МОЗ 
України, в ліцензійний віділ, були подани документи на розширення ліцензії 
для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних 
оглядів водіїв, наразі чекаємо рішення.

Забезпеченість кадрами

 Згідно штатного розпису:  лікарів – 4,75 одиниць, а  зайняті–3,75, що
становить  78%  укомплектованості  .  Середній  медичний  персонал  -12,0
одиниць, а зайняті – 10,75 що становить 89% укомплектованості . 

Упродовж  2019  року  проводилася  планова  робота  з  підвищення
кваліфікації  та  атестації   середнього  медичного  персоналу.   Підвищення
кваліфікації  із  середнього  медичного  персоналу  пройшла  –  1  особа,  що
становить 100% від запланованого. Було атестовано 2 завідувача ФП.



Із  загального  числа  лікарів  вищу  категорію  має  1  лікар,  першу
категорію - 2 лікарі, без категорій – 2 лікарі. Головний лікар КНП «ЦПМСД»
ЧСР має сертифікат спеціаліста зі спеціальності «Організація та управління
охороною здоров’я».  Із  загальної  кількості  середніх  медичних працівників
вищу категорію мають  3 працівника, першу категорію – 4, без категорії – 3
працівника.  Курси тематичного удосконалення  пройшов 1 лікар.

Фінансування

 Потреба  в  коштах  на  заробітну  плату  складала  1301273грн.
Фінансування  від  НЗСУ  складало  782431,83коп,  що  становить  60,1%  від
потреби, тому  в лютому  місяці 2019 року була проведена оптимізація штату
та   зміна  істотних  умов  праці:  було  скорочено  1.0  посади  медсестри
фізкабінету;  0.5  посади  медсестри  маніпуляційного  кабінету;  0.5  посади
акушерки;  1.0  посади  медреєстратора;  0.5  посади  медсестри  денного
стаціонару;  2.0 посади молодшої медсестри ФАП та ФП;  переведені на 0.75
посади  завідувачі ФАПів та ФП та молодші медсестри АЗПСМ.

Але з місцевого бюджету рішенням сесії  Чупахівської селищної ради
від  18.05  2019р.  була  надана  фінансова  підтримка  в  сумі  387тис.  грн.  на
заробітну  плату   медпрацівникам ФАПів,  ФП,  медичним сестрам денного
стаціонару  Чупахівської  АЗПСМ,  молодшим  медичним  сестрам  та  на
стимулюючі  виплати  лікарям.  Кошторис   КНП«ЦПМСД»  Чупахівської
селищної  ради  на 2019рік  складав  931тис. грн: з місцевого бюджету  - 631
тис.грн  та  додаткова  дотація  на  енергоносії  -   300тис.грн.  На  предмети,
матеріали,  обладнання  витрачено  63951  грн;  медикаменти  та
перев’язувальний  матеріал  –42253грн;  оплата   твердого  палива  (дрова  та
вугілля – 73727 грн; оплата пільгових рецептів – 40999грн; оплата послуг –
109072грн. В 2019році було проведено ремонт котельні Чупахівської АЗПСМ
із  встановленням  твердопаливного  котла  та ремонт  тепломережі за кошти
державної субвенції та співфінасування із місцевого бюджету на суму - 99тис.
грн, також  за кошти державної субвенції в 2019 році в  Чупахівській АЗПСМ
була  проведена   реконструкція   амбулаторії,  а  саме   утеплення  фасаду  із
заміною вікон та дверей на суму  299998 грн, структурних підрозділах КНП
«ЦПМСД» ЧСР  капітальні  та  поточні  ремонти   не  проводились,  медичне
обладнання не закуплялось.

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна  забезпеченість  по  КНП  «ЦПМСД»  ЧСР
відповідно  до  табеля  оснащення  складає  81%.  Для  надання  медичної
допомоги лікарськими засобами  КНП «ЦПМСД»ЧСР  було забезпечено на
100%.

Проблемні питання  в закладах охорони здоров’я  КНП “ЦПМСД» ЧСР, які 
потребують вирішення на рівні місцевої влади:

1.  Придбання сучасного лікувально-діагностичного обладнання згідно нового
табелю оснащення:



-електрокадіограф

-біохімічний аналізатор

-гематологічний аналізатор

-центрифуга

2. Придбання  сучасного автоклава

3.Необхідність проведення капітальних та поточних ремонтів в структурних
підрозділах  КНП»ЦПМСД» ЧСР(заміна даху амбулаторії, внутрішній  ремонт
приміщень.

4.Незабезпеченість  кадрами(  потрібен   сімейний  лікар,  терапевт,  сімейна
медсестра)-  це  питання  потребує  вирішення  на  рівні  Управліня  охорони
здоров’я .

Культура
 Заклади культури Чупахівської селищної ради в 2019 році значну увагу

приділяли питанню реалізації державної політики в галузі культури, 
створенню оптимальних умов для розвитку культури, сприянню відродження 
осередків традиційної народної творчості.
          До відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради  входять:    
5 закладів культури: 

 будинки культури - Чупахівський та Лантратівський,
 сільських клуби - Оленинський, Грінченківський, Новопостроєнський,  
 1 КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» з бібліотеками 

- філіями в селах Грінченкове, Лантратівка.
        Заклади культури працювали і проводили культурно-масові заходи згідно
річного плану. Найбільш цікавими, масовими, та вже традиційними 
культурного життя громади стали заходи: Масляна, концерти до 
Міжнародного жіночого дня 8 Березня, урочистості з нагоди Дня Перемоги, 
свято Дня захисту дітей, Випускні вечори, свято Чупахівського карася, 
урочистості з нагоди Дня незалежності України, День Чупахівської громади, 
Дні сіл Лантратівки, Оленинського, Грінченкове, П′яткине, Соборне; 
урочистості з нагоди державних свят, що проводилися за участю учасників 
художньої самодіяльності громади. Невід’ємною частиною масових заходів 
були спортивні змагання. Цікавинками свят року стали конкурс деренів та 
ярмарок новорічних іграшок, в яких взяли участь і доросле, і дитяче 
населення громади.

Завдяки спонсорській допомозі підприємців громади, вже традиційно, 
провели свято Дня Святого Миколая у ТЦ «Едем» де і запалили ялинкові 



вогники. На свято  були запрошені діти всіх вікових груп громади, там вони  
отримали солодкі подарунки.
       В закладах культури проводяться заходи до святкових і пам′ятних дат, що 
відзначаються в Україні та дати, які святкує громада.

№ Заклад
культури

К-сть
заходів

К-сть
заходів
дитячих

К-сть
заходів
доросли

х

К-сть найбільш
масових заходів

1.
                                    Чу

пахівський СБК 55        12          43           29                         

2.
                                Лант

ратівський СБК 46        12          34           22                         

3.
                                     О

ленинський СК 33        24          9             19                         

4.
                            Грінчен

ківський СК 40        12          28           19                         

5.
                      Новопаост

роєнський СК 31        13          18           15                         

6.
КЗ «Публічна

бібліотека Чупахівської
селищної ради»

121      30          91           25                         

7.
                               Лантр

атівська
бібліотека-філія

50        20          30           12                         

8.
                                Грінч

енківська
бібліотека-філія

50        20          30           12                         

Туризм. В останні роки туристична сфера набуває все більшого значення
для соціально-економічного розвитку. Чупахівська громада,  маючи значний
туристичний  потенціал,  не  представлена  власними  продуктами  на
туристичному ринку. Так, під час проведення Дня Чупахівського карася, було
організовано екскурсійні маршрути і можливість їх відвідати безкоштовно на
різних  видах  транспорту (ретроавтомобілі,  квадрацикли,  бричка  з  трійкою
коней).  За   підрахунками  того  дня  бажаючих  проїхати  по  екскурсійним
маршрутам  було близько 560 осіб. 
      Бібліотека громади – це установа, яка включена до значної кількості
суспільно-громадських  процесів.  Її  функції  є  суспільно  важливими  та
різноманітними. Це навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький



центр. Основним завданням бібліотек громади було і є забезпечення якісного
і  оперативного  бібліотечного  та  інформаційного  обслуговування  усіх
категорії  читачів.  Крім  інформаційної   та  просвітницької  –  бібліотека
зосередила  свою  увагу  на  зростанні  соціально-комунікативної  функції.
Взаємодія та соціальне партнерство з селищною радою, різними службами та
установами  і  закладами  селища  допомагали  надавати  жителям  громади
різнопланову  інформацію  щодо  повсякденного  життя,  забезпечували
можливість  змістовного  дозвілля,  що  допомагало  соціально  незахищеним
верствам  населення,  які  і  становлять  основний  контингент  користувачів
бібліотеки,  адаптуватися  в  складних  життєвих  умовах.  В  усіх  бібліотеках
комунального  закладу  робота  ведеться  із  залученням  різних  категорій
користувачів. Всього за 2019 рік послугами бібліотек громади скористалося
2003 мешканців, в т.ч. дітей 319; відвідування склало 12510, в т. ч. дітей -
4528, масових заходів – 2367; книговидача – 44129, в т.ч. для дітей 14781.

Бібліотекарі  намагаються  створити  для  своїх  користувачів  комфортні
умови  з  відкритим  доступом  до  бібліотечних  фондів.  Всі  три  бібліотеки
мають по одному комп’ютеру, а  тільки  публічна бібліотека  має доступ до
мережі Інтернет. В бібліотеках громади проводилося безліч заходів на різну
тематику для різних категорій населення.

У громаді: 
Багато  зроблено,  ще більше потрібно  зробити.  Ми доклали  максимум

зусиль,  але через об’єктивні обставини питання ремонту доріг залишається
відкритим  і  ми  не  зупинимося  у  досягненні  цієї  мети.  В  цьому  році
розпочинаємо капітальний ремонт приміщення 2 корпусу Чупахівської школи
та  утеплення  головного  фасаду.  Продовжуємо  працювати  в  напрямку
освітлення вулиць, очистки водойм. На ДФРР подали проект для закупівлі
шкільного  автобуса.  Звичайно,  не   так  швидко  проходять  зміни,  як  би
хотілося.  На  це  є  як  об’єктивні,  так  і  суб’єктивні  причини:  не  повністю
сформована громада, відсутність стабільних надходжень в бюджет, як рентна
плата  в  інших  громадах,  кадровий  дефіцит  та  інші  фактори.  Але  це
перешкоди тимчасового характеру, які легко можна здолати, коли є розуміння
і підтримка з боку громади.                            

І  на  останок  хотілося  побажати  всім  нам  витримки.  Тому  давайте
спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли
кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми
зажди налаштовані на плідну співпрацю та  на діалог з усіма,  хто бажає щось
зробити для себе і свого селища.    

Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і підтримку.


