
Додаток
до рішення 13 сесії 8 скликання
 20.12.2021 року

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО
I СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
НА 2022 РІК ТА ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

НА 2023-2024 РОКИ



2

ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО I СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2022 РІК ТА ПРОГНОЗНІ

ПОКАЗНИКИ НА 2023-2024 РОКИ

ВСТУП

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2022 рік та прогнозні показники на 2023-2024 роки
(далі  –  Програма)  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  державне
прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  і  соціального  розвитку
України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621
«Про  розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

Метою  Програми  визначено  створення  умов  для  забезпечення
динамічного  та  збалансованого  розвитку  громади,  підвищення  її
конкурентоспроможності, економічного зростання та якості життя населення.

На основі оцінки ресурсного потенціалу громади, змін у правовій базі,
поточної соціально-економічної ситуації,  що склалася на території громади, з
урахуванням  проблем  та  першочергових  потреб  населення,  фінансових  та
організаційних  ресурсів  селищної  територіальної  громади,  впроваджених
заходів та реалізованих проектів у 2021 році у Програмі визначено пріоритети,
оперативні  цілі,  завдання  та  заходи  економічної  та  соціальної  політики  на
2022 рік.

Напрями  та  завдання  Програми  конкретизуються  в  додатку  до  неї:
«Заходи  щодо  реалізації  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної територіальної громади  на  2022 рік».

I. СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У 2021 РОЦІ

1. Стан розвитку інфраструктури

1.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Основною  проблемою  транспортної  інфраструктури  в  Чупахівській
селищній  територіальній  громаді є  незадовільний  стан  доріг.  Загальна
протяжність вулично-дорожньої мережі становить 93 кілометри, у тому числі з
твердим покриттям – 65 км, ґрунтовим покриттям – 28 км. 

У 2022 році планується продовження виконання робіт з капітального та
поточного ремонту  дорожнього покриття  доріг  комунальної  форми власності
населених пунктів громади на найбільш проблемних ділянках.
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I.2. Забезпеченість території  інженерною інфраструктурою

Водопостачання та каналізація

На  території Чупахівської селищної  територіальної  громади
централізованим  водопостачанням  забезпечено  близько  20%  населення.  Для
подачі питної  води  використовуються  4  артезіанські  свердловин  (з  них  4  -
комунальні).  Централізоване  водопостачання  наявне  в  3  населених  пунктах,
зокрема: смт Чупахівка, с. Довжик, с. Лантратівка. Послуги з централізованого
водопостачання  надає  КП «Добробут»  Чупахівської селищної ради. 

З  метою  вирішення  питання  забезпечення  населення  громади  якісною
питною  водою, у 2021  році  розпочато  виготовлення  проектно-кошторисної
документації  на  будівництво  водогінної  мережі  в  смт  Чупахівка  за  рахунок
субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій в сумі 320,0 тис. грн. Також проведено заміну насосного обладнання
свердловин села Довжик та смт Чупахівка (школа). 

В  інших  населених  пунктах  для  господарсько-питного  водопостачання
населення  використовуються  шахтні  колодязі  в  кількості  66  одиниць  та
індивідуальні свердловини, розташовані переважно на присадибних ділянках.

За  2021 рік проведено дезінфекцію 34  громадських шахтних колодязів,
очищено  -  2,  здійснено  ремонт  надбудов  та  проведено  благоустрій
5 громадських колодязів на суму 4 тис. гривень.

Електропостачання

Населені  пункти  Чупахівської  селищної  територіальної  громади
забезпечуються  електроенергією  від  повітряних  та  кабельних  електричних
мереж. Джерелом електропостачання громади є трансформаторні підстанції ПС
110/35/10 кВ.  Подальше перетворення електроенергії  відбувається переважно
трансформаторними підстанціями 10/0,4 кВ.

Загальна кількість світильників вуличного освітлення –529 од. Протягом
2021  року  відновлено  1,72 км  вуличного  освітлення,  встановлено
15 світильників на суму 25 тис. грн.

Газопостачання

Газопостачання  споживачів Чупахівської  селищної  територіальної
громади  здійснюється природним газом. Територією громади проходить значна
кількість газопроводів високого та середнього тиску.  

Газифіковано 9 населених пунктів громади:   смт Чупахівка, с. Олешня,
 с. Горяйстівка,  с. Грінченкове, с. Довжик, с. Лантратівка, с. Новопостроєне,
 с. Оленинське, с. П’яткине, с. Соборне.
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I.3. Стан навколишнього середовища

У  2021  році  було  здійснено  перерахунок  проектно-кошторисної
документації  по  об"єкту  «Капітальний  ремонт  для  відновлення  і  підтримки
сприятливого гідрологічного стану  водосховища у  с.  Чупахівка,  Охтирського
району та заходи для боротьби з шкідливою дією вод».

Відповідно до рішення 7 сесії 7 скликання  Чупахівської селищної ради
від 23.05.2018 року  «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових
відходів  на  території  Чупахівської селищної  ради»  визначено  виконавцем
послуг  з  вивезення  побутових  відходів  КП  «Добробут».  З  вказаним
комунальним підприємством укладено договір про надання послуг з вивезення
твердих побутових відходів на території Чупахівської  селищної територіальної
громади  та затверджено графік вивезення відходів.

КП  «Добробут»  самостійно  укладає  договори  на  вивезення  ТПВ  з
суб’єктами підприємницької діяльності, населенням, бюджетними установами.

2. Сільське  господарство  
  

       Важливим  стратегічним  пріоритетом  розвитку  громади  є
агропромисловий  комплекс,  який  забезпечує  виробництво
конкурентоспроможної  сільськогосподарської  продукції  та  задовольняє
потреби населення громади в більшості видів продовольства. 

 У  сільському  господарстві  здійснюють  свою  господарську  діяльність
24  сільськогосподарських  підприємства,  з  них:  4  (16,7%)  –  товариства  з
обмеженою  відповідальністю,  4  (16,7 %)  –  приватні  сільськогосподарські
підприємства, 8 (33,1%) – фермерські господарства, 4 (16,7%) – селянські
(фермерських) господарства, 4 (16,7 %) – приватні підприємства, 2- фізичні
особи-підприємці.

Одними  з  найбільших  бюджетоутворюючих  підприємств  на  території
Чупахівської СТГ є ПСП АФ «Піонер», ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін»,
ПСП «Ташань», ТОВ «Нива-Агротех», ПП «Довжик», СФГ «Відродження».

ПСП  АФ  «Піонер»,  окрім  вирощування  зернових  культур  (крім
рису),  бобових  культур  і  насіння  олійних  культур,  також  займається
розведенням великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої
худоби та буйволів, коней, овець і  кіз, свиней, свійської птиці. Ще одним
різновидом  діяльності  даного  підприємства  є  оптова  торгівля  зерном,
необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, живими тваринами,
фруктами й овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та
жирами.
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3. Соціальна інфраструктура

Населені  пункти  Чупахівської  селищної  ТГ  мають  досить  розвинену
мережу  об’єктів  соціальної  інфраструктури  для  забезпечення  різних  потреб
населення.

Медицина

Медична  мережа  громади  нараховує  КНП  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,   Олешнянський АЗПСМ,    3
фельдшерсько-акушерських пункти  та 2 фельдшерських пункти. 

Станом  на  01.11.2021  року  заключено  3407  декларацій.  Фінансування
медичної мережі здійснюється за рахунок заключених декларацій з сімейними
лікарями з Національної служби здоров'я України, а також з місцевого бюджету
згідно  програми  фінансової  підтримки  Комунального  некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної  ради  на  2021  рік  в  сумі  1 661  тис.  грн,  програми  забезпечення
медичною  стоматологічною  допомогою  населення  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади на 2021 рік в сумі 290,0 тис. грн., а також програми з
інфекційного контролю в КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2021 рік в сумі 30,0 тис. грн.

У 2021 році з Державного бюджету України було виділено субвенцію на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а
саме 700,0 тис.  грн на капітальний ремонт приміщення та 800,0 тис.  грн на
придбання  медичного  обладнання  для  Чупахівської  амбулаторії  загальної
практики  сімейної  медицини  КНП  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги». З бюджету селищної ТГ було виділено кошти в сумі 77,0 тис. грн на
виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  капітальний  ремонт
приміщення  Чупахівської  амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради.  На  даний  момент
вищезгадані роботи тривають та будуть завершені до кінця звітного року.

Освіта
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Пріоритетним  напрямком  розвитку  є  забезпечення  рівного  доступу
жителів  Чупахівської  селищної  територіальної  громади  до  якісної  освіти,
виховання компетентної  особистості. 

На території Чупахівської селищної територіальної громади налічується
дві школи, одна філія та один дошкільний навчальний заклад.

У 2021-2022  навчальному  році  у  23 класах закладів  загальної  середньої
освіти  навчається  322  учні,  середня  наповнюваність  у  класах  становить  14
учнів.

У закладах  дошкільної  освіти  виховується  74 дитини.  Рівень охоплення
дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років становить 81,0% (місто – 75%, село –
100,0%), від 3 до 6 років – 89,9% (місто– 87%, село – 95,7%). 

Показник охоплення різними формами дошкільної освіти дітей віком від 3
до 6 років  становить 100%.

Шкільними автобусами забезпечено підвіз 268  (із них – 57 дошкільнят)
дітей  (100%),  які  проживають  за  межею пішохідної  доступності  до  закладів
освіти та в зворотному напрямку.

Упродовж  4  років  у  громаді  впроваджуються  заходи,  спрямовані  на
створення комфортних умов для школярів. За цей час придбано мультимедійне
обладнання,  дидактичний  матеріал.  Класні  кімнати  учнів  Нової  української
школи  оснащені  новими  сучасними  меблями  (столи  та  стільці  учнівські,
осередок для вчителя, шафи для дидактичного матеріалу, тематичні зони). 

У  2021  році  для  1  класів  НУШ  придбано  мультимедійний  комплекс,
багатофункціональний  пристрій  (2  штуки),  ноутбук,  одномісні  парти,
дидактика. Всього  на  закупівлю  використано  коштів  державного  бюджету
128,0тис. грн,  співфінансування з місцевого бюджету  склало  14,2 тис. грн.

У  2021  році  в  рамках  програми  «Спроможна  школа  для  кращих
результатів»  реалізовано  проект  на  придбання  обладнання  для  харчоблоку
опорного  закладу  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  вартістю 606,0  тис. грн.  (60,6  тис.  грн.  місцевий
бюджет; 545,4 тис. грн - субвенція з державного бюджету). 

У  перший  рік  існування  громади  з  Державного  бюджету  України  було
виділено  субвенцію  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку  окремих територій  для  реконструкції  другого  корпусу  Чупахівської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  в  сумі  2 720,0  тис  грн.  За
рахунок цих коштів було замінено дах, вікна та двері, а також утеплено фасад
будівлі. У 2022 році завдяки додатково виділеній субвенції в розмірі 3,0 млн.
грн  реконструкцію буде завершено.

Також  за  кошти  субвенції  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку окремих територій:
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в  сумі  800,0  тис.  грн.  проведено  реконструкцію  системи  опалення  та
часткову заміну вікон та дверей на енергозберігаючі  в Олешнянському НВК:
загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  –  закладі  дошкільної  освіти  ім.  Героя
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради. З бюджету
селищної  ТГ  було  виділено  кошти  в  сумі  139,3  тис.  грн  на  виготовлення
проектно-кошторисної документації для вищевказаних об'єктів;

в сумі 80,0 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію по
проведенню робіт з утеплення фасаду та перекриття даху Комунального закладу
Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської
селищної ради.

З місцевого бюджету селищної ТГ було виділено кошти в сумі 152,1 тис.
грн. на:

виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальний ремонт
приміщення  їдальні  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради;

виготовлення  проектно-кошторисної  документації  на  будівництво
мультифункціонального  спортивного  майданчика  на  території  Чупахівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради;

вишукувальні  роботи  з  розробки  топографічної  зйомки  на  місцевості  в
масштабі  1:500  на  території  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради.

Культура

Головними  напрямами  в  галузі  культури  є  збереження  та  розвиток
культурних  цінностей,  підвищення  культурного  рівня  населення,  створення
умов для відродження та розвитку культури в громаді,  здійснення комплексу
заходів  щодо  охорони  та  відродження  культурної  спадщини,  підтримка
аматорського мистецтва, сприяння участі народних колективів у фестивалях та
конкурсах.

Реалізацію  державної  політики  в  галузі  культури  на  території
Чупахівської селищної ради в 2021 році здійснювали  7 закладів культури: 4 
будинки  культури,  3  сільських  клуби  ,  Публічна  Центральна  бібліотека  з
бібліотеками - філіями в селах Грінченкове, Лантратівка, Довжик, Олешня.

В 2021 році 3 колективи мають почесне звання «народний». Проведено
більше  20  масштабних  культурно-мистецьких  заходів. Кращі  колективи  і
виконавці взяли участь у 11 обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах
і фестивалях. 

Надання соціальних та адміністративних послуг

В  Чупахівській  селищній  раді  функціонують  відділи  правового
забезпечення,  соціального  захисту  населення,  земельних відносин та  ЦНАП.
Працівники  вказаних  структурних  підрозділів  надають  адміністративні  та
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нотаріальні  послуги  безпосередньо,  серед  яких  державна  реєстрація  речових
прав  на  нерухоме  майно,  реєстрації  бізнесу,  надання  витягів  з  державного
земельного  кадастру  про  земельну  ділянку,  збір  необхідних  документів  для
отримання субсидій та інші. 

Завдяки  проведеній  модернізації  Центру  надання  адміністративних
послуг в громаді додатково створено 2 віддалені  робочих місця у визначені
графіком дні.

 На даний час Центром надається 142 послуги в офісі в центрі громади.
Загалом протягом  місяця (в середньому) громадяни отримують 423 послуги.

4. Житлово-комунальне господарство

Енергозбереження
Загальний  обсяг  видатків  по  бюджету  селищної  ТГ  на  житлово-

комунальне господарство протягом 11 місяців 2021 року склав 1 097,9 тис. грн.
або  3,4  %  від  видатків  загального  фонду  селищного  бюджету.  Видатки  на
благоустрій  за  рахунок  загального  фонду  становлять  689,1  тис.  грн.  На
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства за січень-
листопад  проведено  видатків  на  суму  7,8  тис.  грн.  На  виконання  програм
фінансової  підтримки  Комунального  підприємства  "Добробут"  Чупахівської
селищної  ради  на  2021  рік,  розвиток  функціонування  систем  вуличного
освітлення,  внутрішніх  мереж,  водо-,  електропостачання  та  водовідведення
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки, розвиток лісового господарства
Чупахівської  селищної  ради  на  2021-2023  роки,  «Соціальний  автобус
Чупахівської  селищної  ради  на  2021-2023  роки»  використано  коштів  у  сумі
401,0 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду за січень-листопад видатки на житлово-
комунальне господарство склали 73,9 тис. грн.

5. Участь у міжнародних і державних програмах розвитку 
територій

          З Державного бюджету України було додатково  виділено субвенцію на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій  для  продовження  реконструкції  другого  корпусу  Чупахівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради,  завдяки чому у 2022 році
реконструкцію буде завершено.
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        Також за  кошти  субвенції  на  здійснення заходів  щодо соціально-
економічного  розвитку  окремих  територій  за  виготовленою  проектно-
кошторисною документацією  планується:

 продовжити  часткову  заміну  вікон  та  дверей  на  енергозберігаючі  в
Олешнянському НВК: загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів – закладі
дошкільної  освіти  ім.  Героя  Радянського  Союзу  Степана  Долгого
Чупахівської селищної ради; 

 провести капітальний ремонт приміщення їдальні Чупахівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради; 

 будівництво  мультифункціонального  спортивного  майданчика  на
території  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної
ради;

      За рахунок коштів ДФРР -  провести роботи з утеплення фасаду та
перекриття  даху  Комунального  закладу  Чупахівський  заклад  дошкільної
освіти (ясла-садок) «Сонечко-1» Чупахівської селищної ради. 
      За рахунок залучених коштів - продовжити ремонти доріг комунального і
державного значення на території громади.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА 2022 рік  

Основними завданнями на 2022 рік визначено впровадження заходів за
наступними пріоритетними напрямками:

- подальша модернізація інфраструктури громади;
- підвищення  рівня  надання  соціальних  та  житлово-комунальних

послуг;
- економічний розвиток територіальної громади;
- налагодження зв’язків з громадськістю.
Реалізація  Програми  передбачається  шляхом  виконання  наступних

завдань та заходів:
-  співпраця з міжнародними організаціями;
- розробка та презентація інвестиційного паспорту громади, сприяння

залученню інвестицій;
- формування та подання проектних пропозицій, фінансування яких

може  здійснюватися  за  рахунок  коштів  державного,  обласного  бюджетів,
грантових коштів;

- відновлення  транспортної  інфраструктури  на  території  населених
пунктів громади;

- розвиток комунальних підприємств;
- підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери;
- сприяння розвитку підприємництва, надання підтримки в реалізації

встановлених законом прав суб'єктів малого і середнього підприємництва;
- удосконалення первинної медико-санітарної допомоги;
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- підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами,
подальша модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;

- розвиток  культури,  культурного  та  дозвіллєвого  розмаїття,
збереження об’єктів культурної спадщини;

- сприяння розвитку туристичної галузі;
- підвищення  якості  надання  адміністративних  послуг  на  території

Чупахівської селищної ради.
Реалізація  поставлених  завдань  сприятиме  підвищенню  якості  життя

населення  та  дозволить  створити  основу  для  подальшого  соціально-
економічного розвитку територіальної громади.

ІIІ. ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ НА 2022 РІК

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

1.1.     Інвестиційна  діяльність,  створення  умов  для  інвестиційної
привабливості

У 2022 році планується продовження виконання завдань, спрямованих на
модернізацію та ремонт об’єктів комунальної форми власності в Чупахівській
селищній  територіальній  громаді,  підвищення  якості  надання  житлово-
комунальних  послуг,  а  також  покращення  інвестиційної  привабливості
території:

- формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за
рахунок коштів державного бюджету;

-  створення переліку вільних земельних ділянок;
-  формування  та  оновлення  переліку  інвестиційних  пропозицій  для

залучення інвесторів на територію громади;
-  сприяння  підвищенню  кваліфікації  посадових  осіб  органів  місцевого

самоврядування  та  працівників  установ  Чупахівської  селищної  ради
(відвідування  семінарів,  тренінгів,  дистанційне  навчання,  курси  підвищення
кваліфікації).

1.2. Сільське господарство

Аграрна галузь є стратегічною для Чупахівської територіальної громади.
Чупахівська селищна рада підтримує створення нових сільськогосподарських
підприємств  на  території  громади,  у  разі  запиту  від  громадян  готова  надати
необхідну технічну підтримку. 

З  метою  розвитку  сільського  господарства  Чупахівська  селищна  рада
надаватиме  методичну  та  фінансову  підтримку  у  разі  створення  жителями
громади кооперативів.
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1.3.Транспорт та транспортна  інфраструктура

Однією  з  найважливіших  проблем,  яка  є  стримуючим  фактором  для
подальшого розвитку Чупахівської ТГ та викликає невдоволення населення, є
стан  дорожньо-транспортної  інфраструктури,  оскільки  значна  частина
автомобільних  доріг  потребують капітального  ремонту.  Причиною  цього  є
обмежені обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах
впродовж багатьох років, і як наслідок, незабезпечення дотримання норм щодо
міжремонтних строків експлуатації. 

Тож, основними завданнями  на 2022 рік є:
-  залучення  фінансування  та  проведення  капітального  та  поточного

середнього  ремонту  автомобільних  доріг  комунальної  форми  власності  в
населених  пунктах  громади  та  доріг  загального  користування  місцевого  та
державного значення;

-  придбання  та  встановлення  дорожніх  знаків,  поновлення  дорожньої
розмітки.

1.4.Житлово-комунальне господарство та житлова політика

Житлово-комунальне господарство
Для  забезпечення  у  2022  році  підвищення  ефективності  та  надійності

функціонування  житлово-комунального  господарства,  поліпшення  рівня
благоустрою населених пунктів та якості надання житлово-комунальних послуг
визначені наступні завдання:

- подальша  модернізація  та  розвиток  системи  водопостачання  в
населених пунктах громади;

- облаштування санітарних зон артезіанських свердловин, придбання
насосного обладнання та лічильників води;

- забезпечення  проведення  ремонту  надбудов,  благоустрою  та
очищення шахтних колодязів;

-  утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення;
- забезпечення благоустрою кладовищ; 
- благоустрій громадських територій, облаштування парків та скверів,

озеленення  територій,  видалення  аварійних  дерев,  ремонт  пам’ятників  та
меморіалів,  облаштування  зупинок  громадського  транспорту,  встановлення
дитячих та спортивних майданчиків, ремонт тротуарів.

Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-
комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених 
пунктів об’єднаної територіальної громади, якості життя населення.

1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення
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Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та
безперебійне  забезпечення  споживачів  громади  енергоносіями.  Здійснення
заходів щодо:

- щоденного енергомоніторингу та стану розрахунків закладів бюджетної
сфери  за  використані  енергоносії,  забезпечення  дотримання  затверджених
лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів;

- забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів
громади  вартості  спожитих  енергоносіїв,  що  сприятиме  підвищенню  рівня
розрахунків  за  спожиті  енергоносії  та  безперебійному  енергозабезпеченню
населених пунктів громади.

Енергозбереження

Одним із  пріоритетних напрямків  роботи  селищної  ради  є  підвищення
ефективності  використання  та  економії  енергетичних  ресурсів  з  метою
зменшення  тепловитрат  будівель  комунальної  форми власності  та  економії
бюджетних коштів.

У 2022 році планується продовження роботи з енергозбереження будівель
комунальної форми власності, а саме: 

- забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
- заміна вікон та дверей на сучасні енергозберігаючі  в Олешнянській ЗОШ

та подальша  реконструкція системи опалення; 
- утеплення фасадів будівель  Чупахівської ЗОШ;
- проведення робіт з утеплення фасаду та перекриття даху Комунального

закладу Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»
Чупахівської селищної ради;

-  модернізація системи опалення приміщень КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради.

Поводження з твердими побутовими відходами

Головною  проблемою  щодо  забезпечення  охорони  навколишнього
природного  середовища  на  території  громади  є  наявність  стихійних
сміттєзвалищ,  недостатній  рівень  культури  населення  у  сфері  поводження  з
побутовими відходами. 

В 2022 році передбачається здійснення заходів, що дозволять підвищити
рівень  послуг  у  сфері  поводження  з  побутовими  відходами  на  території
громади, а саме:

- ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ  на  території  населених  пунктів
громади;

- забезпечення  організації  збору  та  вивезення  побутових  відходів  на
території населених пунктів Чупахівської селищної ТГ;

- придбання та встановлення майданчиків для збору ТПВ, баків та урн для
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сміття;
- організація громадських прибирань, проведення інформаційних кампаній

про важливість участі громадян в процесі організації збору та вивезення сміття
з території громади.

1.6. Споживчий ринок

        З  метою підвищення  рівня  забезпеченості  населення  територіальної
громади побутовими послугами передбачається поширити практику організації
побутового обслуговування населення  та  облаштувати  ринкові площі (зони).

1.7. Розвиток підприємництва

У 2022  році  з  метою стимулювання  започаткування  власної  справи  та
збереження  функціонуючих  підприємств  малого  та  середнього  бізнесу
плануються  робота  по  сприянню  відвідування  тренінгів-семінарів  молоддю
громади,  яка бажає розпочати власну справу в сільській місцевості,  з  метою
створення  умов  для  забезпечення  життєдіяльності  сіл  громади.  Це  посприяє
рівню обізнаності можливостей для започаткування власної справи, залученню
фінансування,  розвитку  малого  та  середнього  підприємництва  і  вирішенню
проблеми безробіття та  представлення на ринку громади та району товарів та
послуг місцевих товаровиробників.

2. Соціальний та гуманітарний розвиток

2.1.Грошові доходи населення

З метою легалізації трудових відносин на території Чупахівської громади,
поліпшення якості життя працюючого населення, дотримання прав та гарантій з
оплати  праці  працівників  планується  проведення  роботи  з  інформування
населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість
та отримують заробітну плату неофіційно.

2.2.     Зайнятість населення та ринок праці

З  метою  стабілізації  ситуації  на  ринку  праці  в  громаді,  недопущення
зростання  рівня  безробіття  планується  здійснення  заходів,  спрямованих  на
сприяння:

- створення нових робочих місць, розвиток малого та середнього бізнесу;
- повернення безробітних до продуктивної зайнятості;
- збереження мотивації до праці шляхом залучення  до громадських робіт

та інших робіт тимчасового характеру.
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2.3.     Соціальне забезпечення

Для забезпечення у 2022 році підтримки малозахищених верств населення
територіальної громади, осіб, які опинились у складних життєвих обставинах,
та  сімей  з  дітьми, покращення  якості  надання  соціальних  послуг  визначені
наступні завдання: 

- підтримка сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю;
- сприяння своєчасного призначення та виплати всіх видів соціальних

державних допомог та житлових субсидій населенню громади;
- забезпечення надання адресної  допомоги  сім'ям,  які  переїхали на

тимчасове  проживання  із  зони  проведення  АТО  та  окупованої  території  АР
Крим;

- проведення  робіт  з  виділення  земельних  ділянок  для  учасників
бойових дій, які проходили службу в зоні АТО.

2.4. Охорона здоров'я

З  метою забезпечення надання своєчасної та якісної медичної допомоги
населенню громади в 2022 році планується:

- модернізація закладів КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради
(придбання  необхідного  обладнання  для  амбулаторій  та  фельдшерсько-
акушерських пунктів, здійснення ремонтів приміщень ЦПМСД);

- підвищення  рівня  забезпечення  медикаментами  для  лікуванням  в
амбулаторних умовах дітей пільгових категорій; 

- удосконалення кадрової політики ЦПМСД.

2.5. Освіта

Завдання щодо розвитку освіти в Чупахівській селищній територіальній
громаді  у 2022 році спрямовані на: 

- реалізацію цільових програм, де окреслено пріоритети у функціонуванні
освітньої галузі на всіх рівнях;

- формування спроможної  мережі освітніх закладів  відповідно до нового
змісту освіти;

- максимальне  охоплення  дітей  дошкільного  віку  різними  формами
дошкільної освіти;

- орієнтацію на дитину та її потреби як основа нового освітнього простору
відповідно до Концепції  «Нова українська  школа»,  забезпечення  наступності
між дошкільною та початковою ланками освіти;

- втілення наскрізних змістових ліній для інтеграції  ключових і  загально
предметних компетентностей, що сприятиме формуванню особистості, здатної
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до успішної самореалізації;
- забезпечення доступності отримання освітніх послуг та сприятливих умов

для інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми потребами;
- забезпечення  права  кожної  дитини  на  здобуття  якісної  позашкільної

освіти відповідно до її інтересів та творчих здібностей;
- реалізацію  нового  формату  діяльності  психологічної  служби  системи

освіти,  надання  необхідної  психологічної,  соціально-педагогічної  допомоги
всім учасникам освітнього процесу;

- формування в дітей, учнівської молоді соціальної активності, екологічної
свідомості,  громадянської  відповідальності,  фінансової  грамотності,
толерантності та ініціативності, розвиток емоційної стійкості,  здатності вести
здоровий спосіб життя;

- підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників та
підготовка їх до успішної діяльності в нових освітніх умовах; 

- формування нових підходів до управління освітою;
-  оновлення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  відповідно  до

запитів сучасного освітнього простору;
- ефективну співпраця на всіх суспільних та освітніх рівнях для успішного

втілення  в  Чупахівській  селищній  територіальній  громаді  новітніх  освітніх
стандартів;

- вжиття заходів щодо підвищення результативності роботи з обдарованими
дітьми, підготовка учнів до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах та
конкурсах;

- будівництво  мультифункціонального  спортивного  майданчика  на
території школи.

2.6. Підтримка  сім’ї,  дітей та молоді

Для  забезпечення  у  2022  році  підтримки  дітей  та  молоді,  підвищення
рівня  їх  національно-патріотичного  виховання,  утвердження  здорового  та
безпечного способу життя, реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї,
запобігання соціального сирітства та популяризацію родинного виховання:

- організація  та  проведення  на  належному  рівні  оздоровчо-
відпочинкової кампанії;

- забезпечення  змістовного  дозвілля  дітей  та  молоді  за  місцем  їх
постійного проживання; 

- першочергове  забезпечення  оздоровлення  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування; 

- формування  громадянської  позиції  та  національно-патріотичне
виховання молоді; 

- проведення різноформатних заходів, спрямованих на популяризацію
та утвердження здорового і безпечного способу життя, культури здоров’я серед
молоді;
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- здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання
соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих
обставинах;

- соціальний захист дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського
піклування, розвиток сімейних форм виховання;

- створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які
виховуються  в  сім'ях,  які  неспроможні  або  не  бажають  виконувати  виховні
функції.

2.7. Фізична культура і спорт

З  метою залучення  широких  верств  населення  до  масового  спорту,  до
змістовного  дозвілля  та  відпочинку,  забезпечення  максимальної  реалізації
здібностей  обдарованої  молоді  в  дитячо-юнацькому,  резервному  спорті,
згуртування  громади  та  підвищення  рівня  усвідомлення  спільної
відповідальності  за  стан  громадських  місць  відпочинку  визначені  наступні
завдання:

- розвиток  фізичної  культури  і  спорту  за  місцем  проживання  та  в
місцях масового відпочинку населення;

- забезпечення реалізації програм фізичної культури і спорту;
- упорядкування  футбольних  полів  на  території  населених  пунктів

громади;
- підготовка  та  участь  спортсменів  громади  різних  вікових  груп  у

спортивних заходах різного рівня з різних видів спорту;
- забезпечення  загальноосвітніх  навчальних  закладів  спортивним

обладнанням та інвентарем.

2.8.     Культура

З метою забезпечення у 2022 році рівності прав та можливостей громадян
у створенні, використанні, поширенні культурних цінностей, охорони культурної
спадщини  як  складової  національного  культурного  надбання,  підвищення
стандартів надання послуг в галузі культури та створення комфортних умов для
відвідувачів передбачається виконання наступних завдань:

- забезпечення  розвитку  культури  та  культурного  розмаїття,
проведення культурно-мистецьких заходів, участь художніх колективів громади
у різноманітних фестивалях;

- забезпечення участі колективів громади в фестивалях та конкурсах;
- модернізація матеріально-технічної бази та інформатизація закладів

культури;
- збереження, пам’яток та об’єктів культурної спадщини.
Виконання зазначених завдань сприятиме підвищенню якості  умов  для

організації  дозвілля  населення  громади,  творчого  розвитку  та  естетичного
виховання  громадян,  збільшення  відсотку  населення,  охопленого  культурно-
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дозвіллєвою  діяльністю.

2.9.Туризм

З метою розвитку туризму на території громади передбачається виконання
наступних заходів:

- здійснення  заходів  з  популяризації  туристичного  потенціалу
громади;

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму; 
- видання  інформаційних  матеріалів  з  популяризації  туристичного

потенціалу громади;
- благоустрій парків та зон відпочинку.

2.10.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір

В селищній раді забезпечується співпраця з інститутами громадянського
суспільства, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Здійснювалася  підготовка  матеріалів  та  оперативне  інформування
громадськості  про  діяльність  селищного  голови,  структурних  підрозділів  та
комунальних підприємств селищної ради.

Проводилась робота по створенню та забезпеченню роботи інформаційно-
телекомунікаційної системи селищної ради. Зокрема, забезпечено підключення
до високошвидкісної мережі Інтернет адміністративного приміщення селищної
ради, закладів соціальної сфери громади, освіти, культури, охорони здоров’я.

З  метою  сприяння  у  2022  році  подальшому  розвитку  громадянського
суспільства в селищній раді, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу, співпраці
між  інститутами  громадянського  суспільства,  консолідації  суспільства  в
питаннях державотворення та розвитку громади визначені наступні завдання:

- залучення  громадськості  до  процесів  формування  та  реалізації
державної політики, діяльності селищної ради, вивчення громадської думки;

- забезпечення високого рівня розвитку і захищеності інформаційного
простору;

- підтримка  діючих  громадських  організацій  та  мотивування
мешканців до громадянської активності;

- використання  громадянської  активності  мешканців  до  всебічного
розвитку громади;

- проведення  публічних  та  інформаційних  заходів  щодо  реалізації
державної політики, роботи селищної ради тощо.

Реалізація  зазначених  завдань  забезпечить  активізацію  участі
громадськості  в  процесах  формування  та  реалізації  державної  політики;
конструктивну  взаємодію  і  зворотній  зв'язок  між  селищною  радою  та
представниками  різних  інститутів  громадянського  суспільства;  консолідацію
громадськості  навколо  ідеї  розбудови  держави  та  розвитку  Чупахівської
територіальної громади.
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Інформаційний простір

З метою забезпечення у 2022 році створення відкритого інформаційного
простору,  рівного  доступу  громадськості  до  всіх  наявних  видів  Інформації
визначено наступні завдання:

- підвищення  рівня  обізнаності  громадськості  з  актуальних  питань
державної політики, роботи селищної ради в різних сферах діяльності шляхом
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи в громаді;

- висвітлення  інформації  щодо діяльності  селищної  ради в  засобах
масової інформації та соціальних мережах та місцевій газеті.

3. Природокористування та безпека життєдіяльності

3.1.     Охорона  навколишнього  природного  середовища  та  техногенна
безпека

Охорона навколишнього середовища

Головною  проблемою  щодо  забезпечення  охорони  навколишнього
природного  середовища  на  території  громади  є  наявність  стихійних
сміттєзвалищ,  недостатній  рівень  культури  населення  у  сфері  поводження  з
побутовими відходами. 

В 2022 році передбачається здійснення заходів, що дозволять підвищити
рівень  послуг  у  сфері  поводження  з  побутовими  відходами  на  території
громади, а саме:

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів
громади;

- придбання та встановлення майданчиків для збору ТПВ, баків та
урн для сміття;

- організація  громадських  прибирань,  проведення  інформаційних
кампаній  про  важливість  участі  громадян  в  процесі  організації  збору  та
вивезення сміття з території громади.

Цивільний захист та техногенна безпека

Для  забезпечення  у  2022 році  підвищення  рівня  захисту  населення  і
територій  від  надзвичайних  ситуацій  природного  та  техногенного  характеру,
поліпшення екологічного стану довкілля визначено наступні завдання:

- забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, удосконалення
системи реагування на них;

- створення  сучасної  місцевої  системи  оповіщення  населення
громади  про  загрозу  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій
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техногенного та природного характеру;
- забезпечення  належного  нагляду  за  безпечною  експлуатацією

об’єктів підвищеної небезпеки;
- створення місцевого матеріального резерву;
- очищення  території  селищної  ради  від  непридатних  або

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари з - під
них;

- раціональне  використання  та  зберігання  відходів  виробництва  і
побутових відходів.

Реалізація цих завдань сприятиме підвищенню рівня захисту населення і
територій  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
забезпеченню  ефективної ліквідації їх наслідків, збереження життя і  здоров'я
громадян,  покращення екологічного  стану,  збереження  біологічного  та
ландшафтного різноманіття на території громади.

Забезпечення законності і правопорядку

Для  забезпечення  у  2022 році оздоровлення  криміногенної  ситуації  на
території  громади,  підвищення ефективності  роботи правоохоронних органів,
активізації  взаємодії  з  органами державної  влади,  місцевого самоврядування,
громадськістю  щодо  профілактики  злочинів  та  правопорушень  визначено
наступні завдання:

- забезпечення  ефективного  функціонування  місцевих  підрозділів
правоохоронних органів, силових структур на території громади, покращення їх
матеріально - технічних умов шляхом реалізації прийнятої у 2021 році програми
« Поліцейський офіцер громади»;

- введення  в  експлуатацію  на  території  громади  сучасних  систем
охоронної сигналізації, контролю та відеоспостреження;

- профілактика  правопорушень  серед  населення,  проведення
роз’яснювальної  роботи  в  засобах  масової  інформації,  інтернет  -  ресурсах,
навчально-виховних закладах, забезпечення правової освіти громадян.

Реалізація цих завдань дозволить забезпечити недопущення провокацій,
диверсій,  інших  дестабілізуючих  проявів  на  території  громади;  зменшення
кількості  злочинів;  зміцнення  громадського  порядку  та  забезпечення  безпеки
дорожнього руху.

4. Розвиток зовнішньо - економічної діяльності та міжнародної
співпраці

Співпраця  з  міжнародними  організаціями  є  одним  з  пріоритетних
напрямків роботи у 2022 році.

Передбачається  надання  всебічної  підтримки громадським організаціям
та  структурним  підрозділам  Чупахівської  селищної  ради  з  методичної  та
технічної підтримки для участі у міжнародних проектах і грантах.
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5. Удосконалення системи місцевого управління

Необхідною  передумовою  ефективного  виконання  завдань  та
повноважень  місцевого  самоврядування  є  належний  професійний  рівень
посадових  осіб,  службовців  органів  місцевого  самоврядування,  депутатів
селищної ради. Від ефективності діяльності посадових осіб органів місцевого
самоврядування залежать умови життя мешканців територіальної громади. Все
це  свідчить  про  вагоме  значення,  питання  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  посадових  осіб  для  забезпечення  сталого  місцевого
розвитку, покращення якості соціальних послуг, що надаються громадянам.

Підготовка спеціалістів для служби в органах місцевого самоврядування є
важливою  складовою  кадрової  політики,  спрямованої  на  формування
високопрофесійних кадрів та підвищення якості їх роботи. 

Забезпечення  професійної  компетентності  посадових  осіб  місцевого
самоврядування та депутатів селищної ради шляхом підвищення кваліфікації та
створення  належних  умов  для  їх  безперервного  професійного  навчання
упродовж  проходження  служби  чи  здійснення  відповідних  повноважень,  з
урахуванням кращих світових практик та вітчизняних традицій.

Забезпечення доступних та якісних адміністративних послуг на
території  Чупахівської селищної територіальної громади

З  метою підвищення  рівня  якості  надання  адміністративних  послуг  на
території  громади  та  забезпечення  розумної  територіальної  доступності
адміністративних  послуг  в  населених  пунктах  громади  передбачається
виконання наступних заходів:

- створення необхідної інфраструктури для належного рівня надання
адміністративних послуг в населених пунктах громади;

- забезпечення організації прийомів фахівцями ЦНАПу на віддалених
робочих місцях.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Головною  метою  контролю  за  виконанням  Програми  є  подальше
вдосконалення  діяльності  Чупахівської  селищної  ради,  спрямованої  на
забезпечення виконання Законів України, поліпшення якості прийняття рішень
для подальшого соціально-економічного розвитку громади. 

Виконавчий  комітет  селищної  ради  за  погодженням  з  депутатським
корпусом  селищної  ради  визначає  першочерговість  виконання  заходів  з
урахуванням  пріоритетних  напрямків  Програми  та  вирішення  проблемних
питань  соціально-економічного  розвитку.  Відповідальність  за  цільове
використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні
розпорядники бюджетних коштів.
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У процесі  виконання Програма може уточнюватись та  коригуватись  на
підставі рішень Чупахівської селищної ради для врахування нових соціально-
економічних процесів, що відбуватимуться в економіці селищної ради, а також
при уточненні бюджету на 2022 рік та послідуючі 2023-2024 роки.

Зміни  та  доповнення  до  Програми  затверджуються  рішеннями  сесій
Чупахівської селищної ради.

Звіт  Чупахівського  селищного  голови  про  виконання  Програми  за
підсумками 2021 року заслуховується на засіданні сесії селищної ради в січні –
лютому  2022 року.

Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих  органів ради Людмила ВОРОБЙОВА
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