
Додаток 3
до Програми

Перелік сільських цільових програм по галузях, фінансування яких у 2022 році здійснюватиметься
за рахунок коштів селищного бюджету

№
з/п

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого

бюджету/ відповідального
виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету

Назва програми
Дата та номер документу, яким

затверджено
Термін 

реалізації
Всього

1 Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

Програма фінансової підтримки КНП «ЦПМСД»
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівіської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік  1 200 000,00

2 Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров`я

Програма  забезпечення  надання  ПМД
населенню  Чупахівської  СТГ  ліжками  денного
стаціонару  Чупахівської  АЗПСМ КНП  "ЦПМСД"
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 414 600,00

3 Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров`я

Програма  забезпечення  надання  ПМД
населенню Чупахівської СТГ черговим кабінетом
Чупахівської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" Чупахівської
селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 233 400,00

4 Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров`я

Програма  забезпечення  медичною
стоматологічною  допомогою  населення
Чупахівської  СТГ  КНП  "ЦПМСД"  Чупахівської
селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 264 800,00

5 Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров`я

Програма  безоплатного  забезпечення
лікарськими  засобами  за  рецептами  лікарів  на
2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року
 

2022 рік 87 200,00

6 Забезпечення збору та вивезення
сміття і відходів

Поводження з твердими побутовими відходами в
населених пунктах  Чупахівської  селищної  ради
на 2020-2025 роки

Рішення двадцять дев"ятої сесії
сьомого скликання Чупахівської

селищної ради від 09 липня 2020

2022-2025
роки

50 000,00



року

7 Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні
послуги

Програма  "Соціальний  автобус  Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки"

Рішення шостої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 24.02.2021 року

2021-2023
роки

213 800,00

8 Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні
послуги

 
Розвиток  функціонування  систем  вуличного
освітлення,  внутрішніх  мереж,  водо-,
електропостачання  та  водовідведення
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки

Рішення п"ятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 28.12.2020 року

2021-2023
роки

 51 600,00

9 Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні
послуги

Розвиток  лісового  господарства  Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки

Рішення п"ятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 28.12.2020 року

2021-2023
роки

51 600,00

10 Забезпечення функціонування
підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні
послуги

Програма фінансової підтримки КП «Добробут»
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року
 

2022 рік 83 000,00

11 Будівництво об`єктів житлово-
комунального господарства

Програма  по  ремонту  та  утриманню  доріг
комунальної власності на території Чупахівської
селищної ради на 2022-2024 роки

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022-2024
роки

600 000,00

12 Утримання та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма  по  ремонту  та  утриманню   доріг
комунальної власності на території Чупахівської
селищної ради на 2022-2024 роки

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022-2024
роки

55 000,00

13 Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва

Програма  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення шостої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 24.02.2021

2021-2023
роки

16 000,00



14 Заходи та роботи з мобілізаційної
підготовки місцевого значення

Програма  мобілізаційної  підготовки  та
забезпечення заходів пов"язаних із виконанням
військового  обов"язку,  призовом  громадян
України  на  строкову  військову  службу,  за
контрактом  до  лав  Збройних  сил  України,  та
інших  військових  формувань  Чупахівської
селищн

Рішення шостої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 24.02.2021 року

2022 рік 3 000,00

15 Інші заходи громадського порядку та
безпеки

Поліцейський  офіцер  громади  Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки

Рішення п"ятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від 28.12.2020 року

2021-2023
роки

200 000,00

16 Надання дошкільної освіти Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області в 2019-2022 роках

Рішення восьмої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної
ради від 03.05.2021 року (остання

редакція)

2022 рік 97 000,00

17 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої 
освіти

Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області в 2019-2022 роках

Рішення восьмої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної
ради від 03.05.2021 року (остання

редакція)

2022 рік 210 000,00

18 Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області в 2019-2022 роках

Рішення восьмої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної
ради від 03.05.2021 року (остання

редакція)

2022 рік 15 000,00

19 Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей,
що здійснюються за рахунок коштів

на оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

Програма  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
Чупахівської селищної ради в 2022 році

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 90 000,00

20 Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

Програма розвитку культури Чупахівської СТГ на
2022-2024 роки

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022-2024
роки

50 000,00

21 Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров`я

населення `Спорт для всіх` та
проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону

Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області в 2019-2022 роках

Рішення восьмої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної

ради від  03.05.2021 року (остання
редакція)

2022 рік 30 000,00



22 Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв`язку

Програма  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 15 000,00

23 Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом

окремим категоріям громадян

Програма здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на
2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 7 000,00

24 Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям з інвалідністю, хворим, які не

здатні до самообслуговування і
потребують сторонньої допомоги

Програма  призначення  і  виплати  компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги
з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 400 000,00

25 Інші видатки на соціальний захист
ветеранів війни та праці

Програму  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 5 000,00

26 Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

Програму  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

Рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської

селищної ради від 20.12.2021 року

2022 рік 50 000,00

Всього: 4 493 000,00

                Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК


