
 



 

     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 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 та визначити напрямки подальшої роботи. 

        2020 рік став періодом складних і неочікуваних проблем, які вимагали 

термінового вирішення. Минулий рік разюче відрізняється від попередніх. 

Поза сумнівом, він залишиться в історії та у пам’яті як перший рік пандемії 

коронавірусу. Ця тема привертала увагу і урядів, і дипломатів по всьому 

світу, змінюючи життя мільйонів людей..., але у світі і в нашій країні 

відбувалися також інші події.  

        25 жовтня  2020 року відбулися чергові місцеві вибори. Користуючись 

нагодою, хочу ще раз подякувати виборцям нашої громади за підтримку та 

високу довіру. Протягом звітного періоду свою роботу я будував, перш за 

все, виходячи з вимог та повноважень, наданих законодавством України, і 

вона була невіддільною від роботи нашого депутатського корпусу, роботи 

виконавчого комітету, посадових осіб селищної ради. Працюючи однією 

командою, у своїй діяльності ми намагалися бути чесними, справедливими 

й відкритими до людей, стояти на захисті їхніх прав і свобод.  

 Незважаючи на те, що минулий рік був не з легких, 

ми продовжуємо ламати стереотипи і поговоримо сьогодні про те, наскільки 

продуктивним видався минулий 2020 рік для нашої громади. Отже, що 

вдалося зробити  у минулому році? 

 

 

 

http://afo.com.ua/uk/news/2/1384


 

Робота депутатського корпусу та апарату селищної ради 
          

 На даний час, після приєднання Олешнянської і Довжицької сільських рад, Чупахівська територіальна громада налічує двадцять 

два  населених пунктів: смт Чупахівка, села Оленинське, Коновалик, Софіївка, Грінченкова, Соборне, Всадки, Розсохувате, 

П’яткине, Грунька, Лантратівка, Духовниче, Новопостроєне, Довжик, Буро-Рубанівка, Олешня, Горяйстівка, Садки, Комарівка, 

Лисе, Нове, Пасіки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В результаті  виборів 25 жовтня 2020 року інтереси громади в сільській раді представляють 22 депутати. З метою вивчення, 

попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до повноважень ради, здійснення  контролю за виконанням рішень ради, 

її виконавчого комітету, утворено 4 постійних депутатських  комісії. 

Рішенням ради затверджений кількісний склад виконавчого комітету, який налічує 18 членів комітету. 

 

 У 2020 році було підготовлено та  проведено чотирнадцять сесій селищної ради та 12 засідань виконавчого комітету.  

Загалом на всіх сесійних засіданнях було розглянуто 486  питань  та 89 питань – на засіданнях виконавчого комітету. 

 

     Також протягом  звітного періоду до селищної ради  надійшло  905 звернення громадян   (надійшли в усній і письмовій формах), 

всі вони розглянуті та вирішені позитивно. Селищним головою видано 185 розпоряджень. Отримано на виконання 2010 листів  

вхідної документації та  направлено   671 лист вихідної документації. 

 

        Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану в Україні» здійснюється реєстрація актових 

записів цивільного стану:  

94  актових записи станом на  01.01.2021 року, з них: 

- про народження – 11; 

- про смерть - 78; 

- про шлюб – 5. 

Вчинено  - 236    нотаріальних  дій . 

- Прийнято   35 заяв на реєстрацію місця проживання; 

- 41 особи знято з реєстрації місця проживання. 

 Створення умов для якісного надання місцевою владою адміністративних послуг для мешканців громади є пріоритетними 

для селищної ради. 

Прийнято рішення про утворення у громаді Центру надання адміністративних послуг. У зв’язку із цим був проведений капітальний 

ремонт будівлі, що знаходиться у смт Чупахівка  на вул. Воздвиженська,53 у приміщенні Будинку культури.  

  Селищна рада приймає участь у програмі «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-

LEAD з Європою».  За рахунок коштів Програми ЦНАП забезпечено оргтехнікою: комп’ютери, принтери тощо та меблями на 

загальну суму близько 180 000  грн.  В найближчий час очікується відкриття ЦНАПу, де жителі громади будуть мати доступ до 

широкого спектру послуг без черг та візитів до різних кабінетів. Це ще один крок на шляху змін старої системи на сервісну службу, 

орієнтовану на потреби громадян. 



 

Регулярно наповнюються новинним контентом офіційний веб-сайт громади, сторінки Чупахівської громади та її структурних 

підрозділів у соцмережах. Офіційна інформація протягом року розміщувалася в газеті «Громада плюс». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 



Бюджет 

Найважливішою запорукою успішного розвитку територіальної громади є збалансований бюджет, тому ще наприкінці 2020 

року був проведений детальний аналіз дохідної частини бюджету та можливих додаткових джерел його наповнення, і у 2021 році 

питання наповнення бюджету лишається пріоритетним завданням. 

 

Протягом  2020 року до загального  фонду селищного бюджету  надійшло - 

10 972 084 грн., при запланованих показниках, затверджених  на 2020 рік  - 9 948 000 грн. 

Надходження  дотацій та субвенцій  складають  –  12 829 492 грн.,  в тому числі: 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку  

окремих  території – 698 828 грн.; 

- базова дотація -  3 658 000 грн.,  

- медична субвенція  з державного бюджету місцевим  бюджетам  - 716 894 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  - 1 345 600 грн; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -  5 429 500 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з державного  бюджету - 124 866 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я  за рахунок коштів медичної 

субвенції  -2 099 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за  рахунок  

відповідної  субвенції  з державного бюджету  

- 28 367 грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 66 399 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,  селищних голів за рахунок  

відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  –  498 800 грн; 



- інші субвенції  з місцевого бюджету -  260 140  грн. 

Завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти певних результатів в соціально-економічному розвитку 

громади, відсутня заборгованість з виплати заробітної плати. 

На утримання органів місцевого самоврядування в 2020 році було використано кошти в сумі 3 166 254 грн., на утримання 

закладів охорони здоров’я 1 695 595 грн., на галузь «Освіта» використано коштів в сумі 11 112 091 грн., галузь культура 1 769 413 

грн., на галузь соціальний захист і соціальне забезпечення 1 772 874,  на фінансовий відділ Чупахівської селищної ради 

використано коштів   1 348 432 грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  

окремих територій 698 828 грн. було  проведено  капітальний ремонт  Чупахівської амбулаторії. 

На виконання депутатських повноважень Сумської обласної ради в сумі 45 000 грн. на придбання інтерактивної дошки  для 

Чупахівського закладу дошкільної освіт спрямованих на и «Сонечко-1» . 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,  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.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій  був зроблений капітальний ремонт амбулаторії комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Чупахівської селищної ради за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н,  смт Чупахівка, 

вул. Воздвиженська, буд. 23 на загальну суму 704,066 тис. грн.  

Для забезпечення підвозу учнів Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів був придбаний шкільний автобус. Кошти були передбачені 

за рахунок обласного бюджету та на умовах  спів фінансування з місцевого бюджету в сумі 455 395 грн. 

 

 



 



ОСВІТА 

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.   

На території  Чупахівської селищної ради  загальна кількість дітей, які підлягають охопленню дошкільною освітою 109 (від 1 

до 6 років). Охоплено різними формами дошкільної освіти 95 дітей, що становить 87%.  

Діти шкільного віку, які проживають на території громади,  також стовідсотково забезпечені здобуттям повної загальної 

середньої освіти. 

Протягом 2020 року відбулися значні зміни в мережі закладів освіти Чупахівської селищної територіальної громади. 

З метою оптимізації шкільної мережі  та покращення надання якісних освітніх послуг, з 01 вересня 2020 року  призупинено 

діяльність Грінченківської філії  та понижено ступінь Лантратівської філії Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Було забезпечено 

організоване підвезення учнів із віддалених сіл до опорного закладу  Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

Рішенням четвертої позачергової сесії Чупахівської селищної ради від 11.12.2020 року у комунальну власність селищної ради 

були прийняті КЗ Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ЗДО та Олешнянський 

навчально-виховний комплекс:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу  

Степана Долгого. З метою більш ефективного використання бюджетних коштів, в даних закладах освіти  здійснено модернізацію 

системи опалення та переведено їх на альтернативні види палива.  

У ногу з часом іде Чупахівська громада  на шляху впровадження інклюзивної освіти. Створена група з інклюзивним 

навчанням в    Чупахівському ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» та п’ять інклюзивних класів в Чупахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. З 

метою надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами, при Чупахівській ЗОШ І-ІІІ ступенів створена та 

функціонує ресурсна кімната. 

В жовтні 2020 року для Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на умовах співфінансування  було придбано новий шкільний автобус 

( виділено коштів з місцевого бюджету – 455,4 тис.грн). Це дало можливість забезпечити надання більш якісних послуг з 

підвезення дітей до місця навчання та у зворотному напрямку.  

На забезпечення якісної освіти Нової української школи  з бюджету селищної ради  у 2020 році виділено 10 тис.грн. Завдяки 

цим коштам та коштам державної субвенції,  було придбано сучасні меблі, комп’ютерне обладнання, інтерактивні дошки, 

дидактичні засоби навчання для учнів початкових класів.  

Для Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2020 році  було придбано холодильник, посуд, генератор. 

Покращено матеріальну базу і КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1» , а саме придбано нові   ковдри, постіль, 

посуд. 

  



Розвиток фізичної культури 

 

 

Чупахівська селищна рада проводить 

фізкультурно-оздоровчу та спортивну 

діяльність  серед населення громади. Команди 

брали участь у змаганнях з футболу, 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 відремонтована спортивна зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надання соціальних послуг 

В березні 2020 року був  створений відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, якому підпорядкована 

комунальна установа  «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради». В складі комунальної установи 

функціонують  відділення соціальної допомоги вдома  та відділення соціальної роботи. 

          Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» надає послуги: догляд вдома, 

влаштування до сімейних форм виховання, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика. Комунальною 

установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» проводилася внутрішня оцінка якості надання 

соціальних послуг громадян похилого віку.  

У 2020 році чисельність виявлених непрацездатних громадян, котрі потребують різних видів соціального обслуговування, 

становило 153 особи, із них за звітний період  соціальні послуги  отримали   153 особи. 

      Відділення соціальної допомоги вдома обслуговує осіб похилого віку та осіб з інвалідністю на території   Чупахівської  ТГ.  

          Соціальні робітники надають соціально-побутові послуги, послуги з придбання та доставки продуктів харчування, ліків, 

товарів побутової хімії, послуги з оформлення документів, оплати комунальних послуг, обробітку присадибних ділянок. 

       Впродовж 2020 року соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома КУ «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» забезпечили надання безкоштовних соціально – побутових послуг 72 пенсіонерам та інвалідам. З 

усіма підопічними відділення укладено договори про надання послуги вдома та визначені індивідуальні потреби кожного.  

              Протягом 2020 року було надано 55 продуктових наборів до Дня Перемоги учасникам ВВв за рахунок благодійної 

допомоги, 131 продуктовий набір від мережі магазинів АТБ, 56 продуктових та санітарно - гігієнічних наборів від Червоного 

Хреста, 50 шт. медичних масок від МБФ «Карітас». 

До Дня осіб з інвалідністю було надано 30 продуктових наборів особам з інвалідністю I групи, які проживають на території 

громади за спонсорської підтримки ПСП АФ « Піонер». 

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

  Відділенням соціальної роботи проводились інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на пропаганду здорового 

способу життя, профілактику та попередження соціально-негативних явищ у дитячому, молодіжному та сімейному середовищі.  

       Протягом 2020 року на обліку перебувало 15 сімей, в яких виховується 37 дітей. Сім'ї  належать до вразливих категорій 

населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини. Цим сім'ям 

забезпечено надання соціальних послуг відповідно до їх потреб, а зокрема послуга соціального супроводу, соціальної 

профілактики, інформування, консультування. 

        В співпраці з районною службою у справах дітей проводяться заходи щодо попередження зловживання алкоголем,  

небажанням працювати, розв’язання конфліктних ситуацій у сім’ях, гендерної нерівності та адміністративної відповідальності 

батьків за невиконання ними батьківських обов’язків. Через загрозу життю та здоров'ю двоє малолітніх дітей були вилучені із сім'ї  

без позбавлення матері батьківських прав та наразі перебувають у центрі соціально – психологічної реабілітації  у м. Суми  



        У червні місяці спільно з районною службою у справах дітей багатодітним сім'ям  та сім'ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах було надано 16 продуктових та гігієнічних наборів від Червоного Хреста. 

        До Дня усиновлення, яке відзначали 30 вересня, прийомним сім'ям та сім'ям – опікунів, яких на території Чупахівської 

громади налічується вісім, було вручено пам'ятні подарунки. 

       За підтримки  ПСП «Піонер» напередодні Міжнародного дня осіб з інвалідністю було надано 32 продуктових набори особам з 

інвалідністю І групи, 17 продуктових наборів дітям з інвалідністю та 41 подарунок дітям з багатодітних, прийомних, сімей – 

опікунів, сімей СЖО до свята Миколая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Земельні питання 

  Загальна площа Чупахівської  територіальної громади - 27355,1000 га, 

з них землі сільськогосподарського призначення – 20181,4639 га.  

       Протягом  2020 року у земельному відділі було: 

 Затверджено  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства  та передано у приватну власність  56 чоловікам  площею 58,7553 га; 

 Затверджено  проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства  та передано у приватну власність учасникам АТО 8 чоловікам  площею 15,4051 га; 

 Надано дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства 139  чоловікам  орієнтованою площею 110,2680 га; 

 З них учасників АТО – 9 чоловік площею 16,5505 га; 

 Надано згод на виготовлення проектів землеустрою Головному управлінню Держгеокадастру 9 громадянам орієнтованою 

площею 17,00 га; 

 Надано згод на виготовлення проектів землеустрою Головному управлінню Держгеокадастру 4 громадянам учасникам АТО 

орієнтованою площею 8,00 га; 

 Враховуючи заяви громадян здійснено поділ 20 земельних ділянок комунальної власності загальною площею 434,2430 га; 

 Надано 2 дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення в оренду загальною площею 2,4904 га; 

 Затверджено 6 технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ( 01.01) загальною площею 10,6874 га;  

 Погоджено 259 технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок; 

 Видано 343 довідки про наявність земельних ділянок громадянам; 

 Опрацьовано 778 звернень громадян; 

 Виготовлені та затверджені проекти землеустрою для створення громадських пасовищ загальною площею 138,0742 га; 

 Затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель: село Грінченкове, село Розсохувате, село Всадки, 

село Соборне, село П’яткине, село Грунька. 
 

 

 



Інфраструктура та житлово – комунальне господарство 

 

З метою покращення життєдіяльності населення  на автодорогах Чупахівської ОТГ, проведено ремонтні роботи з ліквідації 

ямковості з використанням щебеневої суміші, профілювання автодоріг місцевого значення загального користування та 

профілювання  узбіч доріг місцевого і державного значення загального користування. 

Виділено кошти для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт автодороги територіального 

значення Т 19-06. 

 Проведено реконструкцію вуличного освітлення смт Чупахівка вул. Шевченка; встановлено ліхтарі на сонячних батареях 

для освітлення центральної греблі, та греблі на шлюзах (28 одиниць), також забезпечено вуличне освітлення ліхтарями на 

сонячних батареях (18 одиниць) в с.Лантратівка. На 100 відсотків вуличне освітлення забезпечено енергозберігаючими лампами - 

240 ліхтарів. 

      З метою водовідведення талих та дощових вод проведені поточні ремонтні  роботи дренажної  труби та колектора, поновлено 

водовідвідний канал від вул. Некрасова до вул. Шевченка, проведено заміну насосного обладнання на водонапірній вежі по вул. 

Заозерній. 

     - 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  топкові ;  

     - виконано утеплення фасаду, заміна даху, заміна вікон, дверей  в приміщенні КНП «ЦПМСД» ЧСР на енергозберігаючі;  

     - проведено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в приміщенні ЦНАПу Чупахівської селищної ради. 

  Постійно увага приділяється  роботам з утримання та благоустрою місць поховань,  розташованих  в населених пунктах 

Чупахівської ОТГ; 

-  проводились протягом всього року роботи по утриманню головних  вулиць населених пунктів; 

- ведуться роботи по благоустрою території Чупахівського будинку культури: закуплено і вимощено за кошти місцевого 

бюджету 1030 м.кв.тротуарної плитки; 

- відбулися ремонтні роботи в приміщенні Лантратівського будинку культури, проведено благоустрій території - перед 

фасадом  викладено тротуарною плиткою;  

 - за підтримки АФ «Піонер» проведено  капітальний ремонт спортивного залу в Будинку культури смт Чупахівка; 

- встановлено альтанки в місцях зупинок автотранспорту (3 одиниці) . 



За рахунок коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад,  для підвищення 

якості надання послуг жителям Чупахівської ТГ  та покращення матеріально-технічної бази, в КП «Добробут» придбані 

комплектувальні вироби до транспортних засобів спеціального призначення: 

    -   причіп до трактора; 

                    -  навантажувач фронтальний з ковшем; 

                    - роторна косарка; 

                    - бензокоса – 2 одиниці; 

                    - бензопила – 2 одиниці; 

   

В рамках  Програми «Безпечне життя» в смт Чупахівка встановлено 

 9 відеокамер вуличного спостереження. 

 Велике соціальне значення з точки зору фінансового обслуговування населення та суб’єктів господарювання приватних 

підприємців має  встановлення банкомату філії АТ «Укрексімбанк». 

З метою проведення підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення проводилося облаштування адресного 

господарства. Роботи виконані на 52%. 



 



Надання медичних послуг 

 

Медична допомога населенню Чупахівської ТГ надається Комунальним некомерційним підприємством «Центр ПМСД» 

Чупахівської селищної ради.  

Структурними підрозділами КНП «ЦПМСД» ЧСР є: 

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

 Олешнянська АЗПСМ, 

 Оленінський ФАП,  

 Грінченківський ФАП,  

 Лантратівський ФП, 

 Новопостроєнський ФП 

 Довжицький ФП для надання медичної допомоги.  

            Стратегічна ціль – збереження та зміцнення існуючих закладів охорони здоров’я, в контексті досягнення якої, актуальним є 

приведення технічного стану амбулаторій та ФАПів, а також їх матеріальної бази до норм, визначених законодавством України. 

Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за рахунок медичної субвенції та місцевого бюджету.  

Рішенням 24 сесії 7-го скликання від 28.01.2020 року  була затверджена Програма фінансової підтримки  КНП "ЦПМСД" 

Чупахівської селищної ради на суму 874106 грн   та програма стоматологічної допомоги населенню ТГ на суму – 225894 грн. 

За кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури в сільській місцевості було проведено перекриття даху та 

утеплення фасаду Чупахівської амбулаторії на суму  698827,55 грн. За кошти місцевого бюджету було придбано комп’ютер на 

суму 11 тис. грн. 

              

Рішенням 20 сесії 7-го скликання  була затверджена Програма фінансового забезпечення проведення щозмінних 

передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів Чупахівської  ТГ в КНП "ЦПМСД" Чупахівської 

селищної ради. 

 

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, 

на сьогоднішній день озвучені і обговорені та рівні Верховної ради України – це  осучаснення  лікувально-діагностичного 

обладнання згідно нового табелю оснащення та капітальний внутрішній  ремонт приміщення. 

Ще одне нагальне питання, яке потребує термінового вирішення, – це незабезпеченість кадрами ( потрібен  сімейний лікар, 

лікар-терапевт, сімейна медсестра)- це питання озвучено на рівні Управління охорони здоров’я. 

 

 Медичні показники:   

В  2020 році  народилося  15 дітей  , померло 62 людини. Лікарями первинного центру було оглянуто та проліковано 5060 

осіб, проліковано вдома-214 осіб,  на денному стаціонарі проліковано - 562 особи, також було зроблено 1649 

електрокардіологічних  обстежень та  16448 лабораторних досліджень. Щепленнями охоплено  92% дітей,  туберкуліно-

діагностика (реакція Манту) - 98%, щеплення дорослих - 89%.  Заклад забезпечений 2 санітарними  автомобілями медичної 

допомоги,  1 легковим автомобілем.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Культура 
 

 Заклади культури Чупахівської 

селищної ради в 2020 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 після 

приєднання Довжицької та 

Олешнянської сільських рад входять  8 

закладів культури:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- 4  будинки культури (Чупахівський, 

Лантратівський, Довжицький, 

Олешнянський),                                                                                                                        

- 3 сільських клуби (Оленинський, 

Грінченківський, Новопостроєнський),                                                     

- КЗ «Публічна бібліотека Чупахівської 

селищної ради»  з бібліотеками - 

філіями в селах Грінченкове, 

Лантратівка, Довжик, Олешня. 

      Заклади культури в 2020 році 

працювали і проводили культурно-

масові заходи до святкових і пам′ятних 

дат, що відзначаються в Україні та дати, 

які святкує громада згідно річного 

плану, а в цьому році із дотриманням 

карантинних вимог в реальному режимі 

та в режимі онлайн. Після приєднання 



інших колективів практикується проведення  спільних заходів на різних територіях громади. 

         Для мешканців громади в період послаблення карантинних обмежень  було організовано і проведено цілий ряд культурно – 

масових заходів. Найбільш цікавими  та вже традиційними культурними заходами громади стали: Масляна, вітання до 

Міжнародного жіночого дня 8 Березня, урочистості з нагоди Дня Перемоги, свято Дня захисту дітей, свято Чупахівського карася, 

урочистості з нагоди ухвалення Конституції України та Дня незалежності України, День Чупахівської громади, Дні сіл 

Лантратівки, Оленинського, Грінченкове, П′яткине, Соборне, Довжик, Олешня; свято до Дня Святого Миколая, новорічні свята, 

урочистості з нагоди державних свят, що проводилися за участю учасників художньої самодіяльності громади. Невід’ємною 

частиною масових заходів були спортивні змагання, в яких взяли участь і доросле, і дитяче населення громади та участь колективів 

громади (народний вокальний ансамбль «Джерело» Чупахівського СБК керівник - Володимир Колєснік, народний фольклорний 

ансамбль «Перевесло» Лантратівського СБК, керівник – Олександра Хоменко, народний фольклорний ансамбль «Довжичанка» 

Довжицького СБК, керівник – Галина Гаранжа, вокальний колектив «Олешняночки» Олешнянського СБК, керівник - Ніна 

Парнєкова, хореографічні дитячі колективи «Грація» та «Імпульс» Чупахівського СБК керівник – Карина Тищенко). Гарною 

традицією стали проведення різноманітних конкурсів: конкурс «Міс Громада»,  конкурси деренів, холодцю, майстрів народної 

творчості. 

       Під час карантину для керівників народних, вокальних та хореографічних колективів пріоритетною формою роботи стала 

участь у дистанційних конкурсах різного рівня:  

- хореографічний дитячий колектив «Грація» Чупахівського СБК керівник – Карина Тищенко – участь  у дистанційному 

міжнародному багатожанровому фестивалі конкурсі «САМОЦВІТИ – країна безмежних можливостей», який зайняв 

почесне призове місце; 

-  Черніченко Володимир, учень класу Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, змонтував відеоролик до обласного дистанційного 

конкурсу «Я до спорту - масТАК», і став його фіналістом у своїй віковій категорії;  

- молодь громади - у дистанційному спортивному челенджі «Я можу ТАК!» 

 

      Бібліотека громади – це навчальний, інформаційний та культурно-просвітницький центр. Основним завданням бібліотек 

громади було і є забезпечення якісного і оперативного бібліотечного та інформаційного обслуговування населення. В усіх 

бібліотеках комунального закладу робота велася із залученням різних категорій користувачів.  

      Бібліотекарі намагалися створити для своїх користувачів комфортні умови з відкритим доступом до бібліотечних фондів. В 

бібліотеках громади в 2020 році проводилося безліч заходів на різну тематику для різних категорій населення, а в період 

обмежувальних заходів велика робота велася через соціальні мережі. Бібліотекарі також  організовували різноманітні виставки та 

презентації до календарних свят, котрі можна було відвідувати в індивідуальному порядку із дотриманням карантинних вимог та 

на сторінках соціальних мереж. 

 



У громаді: 

  Вся робота і моя, як голови, і виконавчого 

апарату у вас на очах. Я розумію свою 

особисту відповідальність перед громадою за кожне 

наше рішення, кожний наш практичний крок.   

        Наші перемоги — це наша сила й мотивація.  Якщо 

навчимося відзначати навіть найдрібніші з них, то будемо 

щасливі щодня. А чітке розуміння мети —найважливіша 

складова успіху.  

        Я вдячний усім, хто допомагав селищній раді в цей 

нелегкий період розвитку практичними справами, своїм 

досвідом, конструктивними порадами та об’єктивними 

зауваженнями. Закликаю всіх і надалі трудитися з 

повною віддачею на благо наших мешканців і 

переконаний, що тільки спільними зусиллями ми 

зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду. 

Багато зроблено, ще більше потрібно зробити. Ми доклали максимум зусиль і питання  ремонту доріг зрушилося з місця  і ми 

не зупинимося у досягненні цієї мети. 

 В цьому році плануємо продовжити роботи по  реконструкції  будівлі 2 корпусу Чупахівської ЗОШ; капітальний ремонт 

приміщення Чупахівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

з частковою заміною обладнання; частковій заміні вікон та дверей на енергозберіючі в навчальному корпусі Олешнянської ЗОШ І-

ІІІ степенів; та в рамках проекту «Поліцейсікий офіцер громади» облаштувати приміщення для поліцейської станції. Також 

продовжуємо працювати в напрямку освітлення вулиць, очистки водойм. Заплановано виготовлення проектно-кошторисної 

документації по проведенню робіт з утеплення фасаду та перекриття даху ЗДО «Сонечко» та для будівництва водогону в смт 

Чупахівка.  

Звичайно, не  так швидко проходять зміни, як би хотілося. У планах  роботи на майбутнє  ще досить багато. Сподіваємося на 

співпрацю з усіма підприємствами, установами і організаціями, які розміщені на території сільської ради та і самих жителів 

громади. Хотілося б усі ці плани втілити в  реальність. 

             Зичу нам усім миру, добра, злагоди, підтримки, достатку та нових звершень. 


	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 на посаді селищного голови.

