
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                      смт Чупахівка

Про звіт щодо роботи
Чупахівської селищної ради за
2022рік

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради
Миколи Маслюка про звіт щодо роботи Чупахівської селищної ради  за 2022
рік, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Звіт щодо роботи Чупахівської селищної ради за  2022рік взяти  до відома
(додається).
2. До 31.12.2022 опублікувати звіт щодо роботи Чупахівської селищної ради  за
2022рік  на офіційному сайті Чупахівської селищної ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти   на постійну комісію   з
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього   середовища.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



Додаток
         Звіт

               щодо роботи Чупахівської селищної ради за 2022 рік

Протягом звітного періоду діяльність Чупахівської селищної ради
здійснювалась відповідно до основних положень Конституції України, Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів
місцевих рад», Регламенту роботи Чупахівської селищної ради.

Протягом року  Чупахівська селищна рада проводила свою роботу
послідовно і конструктивно, виходячи з інтересів територіальної громади та
визначених пріоритетів.

За звітний період проведено 6 засідань сесій селищної  ради, на яких
розглянуто  питання та прийнято 242 рішення, у тому числі:
- звітів, формування та коригування селищного  бюджету – 36;
- земельних відносин та природоохоронних заходів – 170;
- соціального захисту населення – 12;
- освіти – 17;
- охорони здоров’я– 4
- інші - 3
      У зв’язку із заходами щодо запобігання виникнення і поширення на
території Чупахівської селищної ради випадків гострої респіраторної хвороби
COVID-19 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хворобиCOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», селищна рада
здійснювала свою діяльність в оптимізованому режимі.

За 2022рік проведено  24 засідання постійних комісій, на яких розглянуто
230 питань. Внесені постійними комісіями пропозиції та зауваження до
проектів рішень були враховані їх розробниками.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації,
інформація про сесійну діяльність селищної ради систематично висвітлювалася
на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної  ради та  ЗМІ,  де
оприлюднювалися  проекти рішень та рішення селищної ради, протоколи
засідань селищної ради, а також оголошення про дату та час проведення
засідань постійних комісій та сесій селищної ради.

Незважаючи на епідемію та карантинні обмеження, пов’язані з нею,
Чупахівською селищною  радою та постійними комісіями ради протягом 2022
року забезпечувалися розгляд та прийняття рішень, спрямованих на вирішення
актуальних питань соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної
територіальної громади.

Секретар селищної ради              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження плану роботи
Чупахівської селищної ради на 2023рік

       Відповідно до п.7 частини 1 ст. 26 та статті 54 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря Чупахівської
селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи Чупахівської
селищної ради на 2023рік,   селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити план роботи Чупахівської  селищної ради на 2023рік (додається).
2. Надати право відділам та комунальним установам селищної ради  вносити
відповідні пропозиції та зміни до плану роботи селищної ради на 2023 рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
селищної ради.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



                           Додаток

ПЛАН
роботи селищної ради на 2023 рік

І. Перелік основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради
І квартал

1.Звіт про виконання селищного бюджету за 2022рік.
                                                                Готують: фінансовий відділ,  постійна

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

2.Про хід виконання Програми «Освіта» Чупахівської
ради за 2022рік.
                                                                 Готують:відділ освіти, культури, молоді

та спорту, постійна комісія з питань
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти,
науки і культури.

3. Земельні питання
                                                           Готують: відділ економічного

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності,
земельних відносин та екології, постійна
комісія з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, транспорту,
зв’язку,  підприємництва та земельних
відносин

ІІ квартал

1.Про хід виконання Програми «Поліцейський офіцер громади» Чупахівської
селищної територіальної громади.
                                                              Готують: відділ організаційно – кадрової,

загальної   роботи, документообігу, зв’язків
з громадськістю  та  юридичного
забезпечення, постійна  комісія з питань
прав людини, правопорядку,етики,
депутатської діяльності, охорони
навколишнього середовища

2.Звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2023 року.

3. Про встановлення місцевих податків та зборів на 2024рік.



                                                                Готують: фінансовий відділ,  постійна
комісія з планування та фінансів,
бюджету,   соціально-економічного
розвитку та інвестицій

4Про роботу відділу житлово – комунального господарства та благоустрою
Чупахівської селищної ради.

                                                              Готують: відділ житлово – комунального
господарства та благоустрою, постійна
комісія
з питань будівництва, ЖКГ, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних
відносин

4. Земельні питання
                                                             Готують: відділ економічного

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності,
земельних відносин та екології, постійна
комісія з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, транспорту,
зв’язку,  підприємництва та земельних
відносин

ІІІ квартал

1.Звіт про виконання селищного бюджету за І півріччя 2023 року.
                                                                 Готують: фінансовий відділ,  постійна

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

2.Про хід виконання Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2023 рік
                                                             Готують:  комунальне некомерційне

підприємство «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради, постійна

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

3. Земельні питання
Готують: відділ економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності,

земельних відносин та екології, постійна
комісія з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, транспорту,



зв’язку,  підприємництва та земельних
відносин

IV квартал

1.Про затвердження звіту про виконання бюджету Чупахівської
селищної  ради за 9 місяців 2023 року.

2. Про проєкт бюджету селищної ради на 2024рік

                                                                Готують: фінансовий відділ,  постійна
комісія з планування та фінансів,
бюджету,   соціально-економічного
розвитку та інвестицій

3. Про план роботи селищної ради на 2024рік
                                                              Готують: відділи Чупахівської селищної

ради,  профільні  постійні  комісії

3. Земельні питання
                                                           Готують: відділ економічного

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності,
земельних відносин та екології, постійна
комісія з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, транспорту,
зв’язку,  підприємництва та земельних
відносин



ІІ. Діяльність селищної ради та її виконавчого комітету з підготовки
проектів регуляторних актів

№
П/П

Вид
проекту

Назва проекту Ціль
прийняття

Строк
підготовки

Розробник
проекту

1 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
ставок єдиного
податку для
фізичних осіб-
підприємці, які
застосовують
спрощену
систему
оподаткування на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,
соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

2 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
податку на
нерухоме майно
відмінне від
земельної
ділянки на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,
соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

3 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
ставок та пільг зі
сплати
земельного
податку на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,
соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

4 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
податку на
майно(в частині
транспортного
податку) на
території

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,



Чупахівської
селищної ради

соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

5 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
розміру ставки
збору за місця
для для
аркування
транспортних
засобів на
майданчиках для
платного
паркування

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,
соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

6 Рішення
селищної
ради

Про
встановлення
туристичного
збору на
території
Чупахівської
селищної ради

Поповнення
бюджету
селищної
ради

1-2
квартал

Фінансовий
відділ,
постійна
комісія з
планування
та фінансів,
бюджету,
соціально-
економічного
розвитку та
інвестицій

IІІ. Організаційно-масові питання

    1. Підводити підсумки організаційно-масової роботи селищної ради за
півріччя
    2. Організувати та провести загальні збори представників громади ,
узагальнити пропозиції, критичні зауваження, висловлені на зборах
    3. Провести навчання для працівників апарату селищної ради, керівників
комунальних підприємств, депутатів ради з питань декларування доходів
    4. Організувати і провести звіти депутатів селищної ради перед виборцями,
узагальнити критичні зауваження і пропозиції, висловлені виборцями під час
зустрічей з депутатами селищної ради
    5. Координувати роботу постійних комісій селищної ради, надавати
практичну допомогу в організаційній діяльності
    6. Провести перевірку юридичних знань апарату селищної ради
    7. Забезпечити проведення засідань комісій при селищній раді
    8. Контролювати хід виконання Указів Призедента України, Постанов
Кабінету Міністрів України, розпоряджень Охтирської
райдержадміністрації,Сумської облдержадміністрації,  районної ради та власні
рішення та розпорядження



    9. Вести постійну роботу щодо попередження правопорушень та злочинності
на території селищної ради, забезпечення правопорядку.
    10. Проводити організаційну роботу щодо поповнення бюджету селищної
ради, збір місцевих податків та зборів
    11. Проводити на території селищної ради організаційно-масові заходи та
свята.

ІV. Навчання депутатів селищної ради
1. Податкове законодавство України
2. Земельне законодавство України
3. Законодавство України про житло
4. Укази Президента України, Постанови Кабінету України
5. Практика використань депутатських запитів та звернень
6. Бюджетний кодекс

V. Взаємодія з апаратом селищної ради та виконкомом
1. Щомісячно проводити засідання виконавчого комітету.
2. Проводити засідання постійних комісій, засідання громадських організацій
3. Проводити навчання депутатів селищної ради та навчання апарату селищної
ради

VІ.Робота депутатів Чупахівської селищної ради на виборчих округах

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                 смт. Чупахівка

Про затвердження Положення про преміювання працівників  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтями 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006
року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
(зі змінами та доповненнями) та від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» (із змінами), наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 №
77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями), враховуючи
висновки та рекомендації постійних комісій селищної ради з  планування та
фінансів,  бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та
постійної комісії з прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності,
охорони навколишнього середовища , селищна радаВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про преміювання   працівників  Чупахівської
селищної ради  Охтирського району Сумської області на 2023 рік(додається).

2. Контроль за виконаннямданогорішення покласти  на постійну комісію
селищної ради з  планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



                                                                                                ДОДАТОК
ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання  працівників Чупахівської селищної  ради
Охтирського району Сумської області на 2023 рік

Положення про преміювання  працівників Чупахівської селищної
ради  Охтирського  району Сумської  області та її виконавчих органів (далі –
Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю
України,  Законів України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», «Про оплату праці»,  «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»  (зі змінами і
доповненнями) та від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтівз оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» (із змінами), наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 р.
№ 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів,
органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями) і
вводиться  з метою забезпечення стимулюючого впливу преміювання на
ефективність праці, зміцнення трудової та виконавчої дисципліни і є єдиною
підставою для виплати премії.

Положення визначає мету, джерела та порядок виплати щомісячних
премій, одноразових заохочень, матеріальної та соціальних допомог, які
передбачені чинним законодавством та постановами Уряду.

Преміювання працівників проводиться з метою матеріального
стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її
ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату
та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або
поставлені завдання.

Критеріями для визначення розміру преміювання є: особистий вклад у
загальні результати роботи; сумлінне виконання своїх функціональних та
посадових обов’язків, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку,
постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної
кваліфікації, дотримання правил етичної поведінки посадових осіб місцевого
самоврядування, Єдиних вимог (Стандарту) якості обслуговування відвідувачів
ЦНАП.

Премії за цимПоложеннямможуть виплачуються в грошовійформі та у
відсотках до посадового окладу, за фактичновідпрацьований
час і виплачуються, як правило, у день виплатизаробітної плати за другу
частину місяця.

Преміювання здійснюється щомісячно у межах затверджених видатків на
оплату праці:

-працівників апарату селищної ради та її виконавчих органів – щомісячно
на підставі розпорядження селищного голови (або особи, що його замінює) з
врахуванням пропозицій селищного голови,  заступників селищного голови з



питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом повноважень,
старост;

-керівників самостійних структурних підрозділів селищної ради  та
виконавчих органів ради (або осіб, що їх заміщують) – на підставі
розпорядження селищного голови (або особи, що його заміщає) з врахуванням
пропозицій селищного голови,  заступників селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом повноважень;

-інших працівників самостійних структурних підрозділів селищної ради
та виконавчих органів ради – на підставі розпорядчих документів керівників
цих підрозділів (начальників управлінь, відділів) за погодженням із селищним
головою (або особою, що його заміщає), з врахуванням пропозицій керівників
цих структурних підрозділів (або осіб, що їх заміщають).

Преміювання селищного голови здійснюється відповідно до умов
оплати його праці, затверджених рішенням селищної ради.

Секретарю селищної ради, заступникам селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради та старостам усі види премій
встановлюються за рішенням (розпорядженням) селищного голови у межах
затверджених видатків на оплату праці.

Працівникам селищної ради і виконавчих органів ради, керівникам та
іншим працівникам самостійних структурних підрозділів надається місячна,
квартальна, річна премія, премія до державних, професійних свят
та  ювілейних дат У розмірі від одного посадового окладу до виплати в
розмірі середньомісячної заробітної плати або фіксованої суми на розсуд
селищного голови в межах фонду преміювання та економії фонду оплати
праці з дотриманням умов, передбачених цим Положенням.

З метою сприяння регулювання соціально-економічних інтересів та
захисту працівників в межах чинного законодавства України та фінансових
можливостей Чупахівської селищної ради передбачено соціально-трудові
пільги, гарантії і компенсації та виплати одноразових матеріальних допомог:
- для оздоровлення при наданні щорічної відпустки посадовим особам та

службовцям місцевого самоврядування , працівникам селищної ради;
- для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам та

службовцям місцевого самоврядування, працівникам селищної ради.
Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна

допомога для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі
поданих заяв посадових осіб та службовців, працівників та нараховується на
підставі розпорядження селищного голови в межах фонду оплати праці у
розмірі середньомісячної заробітної плати .

Розпорядження селищного голови (або особи, що його заміщає) про
преміювання працівників (у тому числі керівників (або осіб, що їх заміщають)
самостійних структурних підрозділів)  готується відділом організаційно-
кадрової, загальної роботи, зав’язків з громадськістю, документообігу та
юридичного  забезпечення Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області щомісячно до 25 числа місяця, за який здійснюється
преміювання, на підставі внесених відповідно до цього Положення
пропозицій щодо преміювання.



У разі несвоєчасного виконання завдань, наявності дисциплінарних
стягнень, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни, а також
невиконання умов передбачених цим  Положення зазначена премія може
скасовуватися або розмір її зменшується.

Преміювання працівників, прийнятих нароботу з випробувальним
терміном, у період випробувального терміну не здійснюється.

До працівника, який допустив порушення і притягнутий до
дисциплінарної відповідальності, протягом строку дії дисциплінарного
стягнення заходи заохочення не застосовуються.

Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться
преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли
на пенсію, звільнені за станом здоров'я або згідно з п. 1 частини першої ст. 40
КЗпП України, чи перейшли за переведенням на іншу роботу (посаду).

Секретар  селищної  ради                       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                 смт. Чупахівка

Про розгляд звернення директора
ТОВ «Жасмін» Єременко І.М. та
директора ПСП «Ташань» Жернового М.П.

На підставі Закону України «Про звернення громадян», Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та положення про Цільовий фонд
Чупахівської ради, заслухавши та обговоривши звернення та інформацію
директора ТОВ «Жасмін» Єременко Івана Миколайовича від 24.05.2022 року
№3 та директора ПСП «Ташань» Жернового Миколи Петровича від 09.08.2022
року №б/н, селищна рада ВИРІШИЛА:

1 Повернути кошти в сумі 50 000,00 гривень, які надійшли від         ТОВ
«Жасмін» до цільового фонду Чупахівської селищної ради згідно додаткової
угоди до угоди №б/н від 22 грудня 2021 року про соціально-економічне
співробітництво між територіальною громадою через орган місцевого
самоврядування і суб’єктом підприємницької діяльності, установою,
організацією від 29.12.2021 року.

2. Повернути кошти в сумі 100 000,00 гривень, які надійшли від       ПСП
«Ташань» до цільового фонду Чупахівської селищної ради згідно угоди №б/н
від 22 грудня 2021 року про соціально-економічне співробітництво між
територіальною громадою через орган місцевого самоврядування і суб’єктом
підприємницької діяльності, установою, організацією.

3. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради здійснити повернення
коштів з 01.01.2023 року.

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

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми
заходів національного спротиву
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2023рік

Розглянувши пропозицію секретаря селищної ради Маслюка Миколи
Миколайовича, з метою забезпечення виконання заходів підготовки території
Чупахівської селищної територіальної громади до оборони в особливий період,
керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
правовий режим воєнного стану», «Про основи національного спротиву»,
враховуючи Постанову КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування
та виконання місцевих бюджетіву період воєнного стану» та дотримуючи
вимоги статті 91 Бюджетного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023рік згідно з додатком.

2. Фінансування заходів Плану здійснювати у межах видатків,
передбачених бюджетом Чупахівської селищної ради та за інші джерела
фінансування, не заборонені законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



Додаток
до рішення двадцятої сесії
восьмого скликання
Чупахівської
селищної ради від 23.12.2022
року

Програма
заходів національного спротиву Чупахівської селищної територіальної

громади на 2023 рік



ПАСПОРТ
Програми заходів національного спротиву Чупахівської

селищноїтериторіальної громади на 2023 рік

1. Ініціатор розробки
Програми

Відділ організаційно-кадрової, загальної
роботи, зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення Чупахівської
селищної ради

2. Розробник Програми Відділ організаційно-кадрової, загальної
роботи, зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення Чупахівської
селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

4. Відповідальний виконавець
Програми

Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи Чупахівської
селищної ради

5. Учасники Програми Виконавчий комітет, структурні
підрозділи, виконавчі органи Чупахівської
селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2023 рік
7. Перелік місцевих

бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

Бюджет Чупахівської селищної
територіальної громади, інші джерела не
заборонені законодавством

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

За джерелами
фінансування:
Бюджет селищної
територіальної громади

Інші джерела

200,0 тис. грн.

200,0 тис. грн.

0,0 тис. грн.



1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована
Програма

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та
здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально
широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення
воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування
і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він
буде змушений припинити збройну агресію проти України.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву»
складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та
підготовка громадян України до національного спротиву.

Одними із завдань територіальної оборони є:
своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони

території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту
розгортання в межах такої території угрупування військ (сил) або/чи
угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з
відсічі збройної агресії проти України;

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного
середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення
воєнних (бойових) дій;

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів
державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування
та органів військового управління;

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших
критично важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та
виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими
збройними формуваннями агресора (противника).

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху
опору та здійснює їх підготовку та забезпечення.

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до
національного спротиву, зокрема:

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання
конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України;

військово-патріотичне виховання громадян України;
підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення

(воєнних) бойових дій.
У зв’язку із введення воєнного стану відповідно до Указу Президента

України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з
метою забезпечення виконання заходів підготовки території Чупахівської



селищної територіальної громади до оборони в особливий період виникла
нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні заходів національного
спротиву Чупахівської селищної територіальної громади.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Прооборону
України», «Про основи національного спротиву», Положення про
територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від
23 вересня 2016 року № 406/2016, Стратегії національної безпеки України,
затвердженої  Указом Президента України від 14 вересня 2020 року №
392/2020.

2. Мета Програми
Метою Програми є: забезпечення виконання заходів підготовки території

Чупахівської селищної територіальної громади до оборони в особливий період.
Комплексне завдання програми щодо:
підготовки особового складу сил національного спротиву до охорони

важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони
державного кордону;

матеріально-технічного забезпечення потреб сил національного спротиву;
створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу

підрозділів територіальної оборони, до виконання завдань за призначенням,
шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання
навичок бойової підготовки;

підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час.
Відповідно до ст.14 Закону України «Про основи національного спротиву»

сільські, селищні та міські ради забезпечують у межах відповідних видатків
місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони
місцевого значення.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки
виконання програми

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх
фінансування з бюджету сільської територіальної громади та інших, не
заборонених законодавством України, джерел.

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2023 року.

4. Завдання програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів,

визначених у додатку до Програми.
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
проведення заходів підготовки території Чупахівської селищної

територіальної громади до оборони в особливий період;



підготовку особового складу сил національного спротиву до виконання
завдань за призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів
підготовки сил національного спротиву;

підготовку населення до виконання заходів національного спротиву,
зокрема формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними
знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України.

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням
Органом управління Програмою є виконавчий комітет Чупахівської

селищної ради, який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль
за ходом виконання Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на
забезпечення виконання Програми, здійснюватиме постійна комісія з питань
планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій.



Заходи
з реалізації Програми заходів національного спротиву Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік

№
з/п

Зміст заходу Виконавці
Джерела

фінансуванні,
 тис.грн.

Загальні обсяги
фінансуванні,

тис.грн.

1. Придбання продуктів харчування для підрозділів
територіальної оборони, добровольчих формувань
територіальної оборони, сил опору, внутрішньо
переміщених осіб та населення, в тому числі створення
запасів.

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

25,0

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

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

25,0

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

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

4 Придбання предметів та матеріалів для облаштування
об’єктів для підрозділів територіальної оборони,
добровольчих формувань територіальної оборони, сил
опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування
об’єктів критичної інфраструктури, захисних споруд,

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

50,0



вогневих позицій. селищноїради

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

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

100,0

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

Виконавчий комітет
Чупахівської
селищноїради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

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

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

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

Виконавчий комітет,
структурні підрозділи,

виконавчі органи
Чупахівської селищної

ради

Бюджет селищної
територіальної

громади

Інші джерела

РАЗОМ 200,0

Секретар селищної ради                                                                                                                                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2023 рік

Відповідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку в
Україні», рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 12
грудня 2022 року №135 «Про проект Програми економічного і соціального
розвитку Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік», з метою
визначення основних напрямків стратегії розвитку, створення організаційних та
економічних механізмів з розв’язання існуючих проблем громади, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік (Програма
додається).

2. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити
виконання затвердженої власної Програми.

3. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради передбачити при
формуванні бюджету асигнування на виконання заходів Програми.

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

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



Додаток до рішення
виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
№135 від 12.12.2022 року

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2023 РІК

СМТ ЧУПАХІВКА
2022 РІК



ПАСПОРТ
Програми економічного і соціального розвитку Чупахівської

селищної  територіальної громади на 2023 рік
1. Програма затверджена: Рішенням

від 23_.12____. 2022 року

2. Ініціатор розроблення
Програми:

Виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради

3. Підстава для розробки
Програми:

Закон України «Про державне
прогнозування та  розроблення програми
економічного і  соціального розвитку
України», Закон України «Про місцеве
самоврядування в  Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від 26  квітня
2003 року № 621 «Про
розроблення  прогнозних і програмних
документів  економічного і соціального
розвитку та  складання проєкту державного
бюджету» (зі  змінами), постанова Кабінету
Міністрів України від 31  травня 2021 р. №
586 «Про схвалення Прогнозу  економічного
і соціального розвитку України на  2022-
2024 роки»

4. Розробник та
відповідальний  виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

5. Співвиконавці Програми ВиконавчийкомітетЧупахівської селищної
ради,  підприємства, організації та установи.

6. Термін реалізації програми 2023 рік

7. Основні джерела
фінансування  Програми

Державний бюджет, бюджет громади,
власні  кошти підприємств, інші джерела, не
заборонені  чинним законодавством України



ВСТУП
Чупахівська селищна територіальна громада утворена 15 серпня 2017

року шляхом об'єднання Чупахівської селищної ради та Грінченківської,
Лантратівської сільських рад Охтирського району. Межує з Чернеччинською
сільською територіальною громадою, Комишанською сільською
територіальною громадою та Лебединською міською територіальною
громадою.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року
№723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій
територіальних громад Сумської області» до Чупахівської селищної
територіальної громади з листопада 2020 року приєдналися дві сільські ради –
Олешнянська та Довжицька. Відповідно Чупахівська громада з 1 січня 2021
року об’єднує 4 сільських ради та 1 селищну раду.

До складу Чупахівської селищної територіальної громади входять 22
населених пункти: смт Чупахівка та села Всадки, Грінченкове, Грунька,
Духовниче, Коновалик, Лантратівка, Новопостроєне, Оленинське, П’яткине,
Розсохувате, Соборне, Софіївка, Довжик, Буро-Рубанівка, Олешня,
Горяйстівка, Комарівка, Лисе, Нове, Пасіки, Садки.

Чупахівська селищна ТГ займає площу 273,551 кв.км.

Адміністративний центр – селище Чупахівка. Питома вага громади в
області за територією – 0,15%, по населенню – 0,5%. Для громади характерним
є переважання сільського населення, на характер розселення якого значно
впливають природні умови.

Станом на 01.09.2022 року на території громади проживє4550осіб.
Чисельність населення віком від 18 років – 4214 осіб. Кількість дітей – 336
особи. Працездатне населення становить 59,2% від загальної кількості,
зайнятого населення – 39,9%, безробітні - 2,8%. Низька урбанізація та щільність
населення створюють додаткові проблеми у розвитку громади, пов’язані з
обмеженістю трудових ресурсів.

Програма соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної
територіальної  громади на 2023 рік розроблена фінансовим відділом на
підставі  пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради, керівників комунальних підприємств, установ,
закладів  Чупахівської селищної ради.

Програма соціально-економічного розвитку Чупахівської селищної
територіальної  громади розроблена у відповідності до діючого законодавства з
метою вироблення та втілення  єдиної політики розвитку громад, забезпечення
збалансованого соціально-економічного,  екологічного і культурного розвитку
територіальної громади, підвищення рівня життя  населення, залучення
інвестицій.



Законодавчою підставою для розроблення Програми соціально-
економічного розвитку  Чупахівської селищної територіальної громади є:

- закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади
державної  регіональної політики», «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і  соціального розвитку України»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621
«Про розроблення  прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту  державного бюджету» (із
змінами);

- наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального  господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про
затвердження методичних  рекомендацій щодо формування і реалізації
прогнозних та програмних документів соціально економічного розвитку
об’єднаної територіальної громади».

Програма розроблена із урахуванням:
Національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна», підготовленої та

адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого
розвитку до 2030 року, схвалених 25  вересня 2015 року державами-членами
Організації Об'єднаних Націй;

положень Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом
Президента України від 02  червня 2021 року № 225/2021;

положень Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки,
затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року
№ 695;

положень Національної економічної стратегії на період до 2030 року,
затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року
№ 179;

положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою
Кабінету  Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення
Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки»;

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024
роки, схваленою  постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021
року № 586.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
програма  побудована на принципах цілісності, об’єктивності, самостійності.

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
У 2022 році на економічну ситуацію в громаді мало вплив продовження

впровадження карантиних обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19 та введення  воєнного стану в Україні.

У лютому 2022 року розпочалася широкомасштабна збройна агресія
pосійської  федерації в Україні. 24 лютого 2022 року Указом Президента
України введено воєнний стан,  який продовжено і дотепер. Військові дії



спричинили руйнівний вплив на життя людей та  масове порушення ланцюгів
економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що  насамперед
призводить до значних економічних втрат як в Чупахівській селищній
територіальній громаді, так і в Україні, а також в регіоні Європи, Центральній
Азії та решти  світу.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість
наразі визначити  наслідки російської агресії унеможливлюють розроблення
реалістичного прогнозу економічного і соціального розвитку громади та, як
наслідок, бюджетних показників на  середньостроковий період.

Основні показники, що характеризують економічний та
соціальний  розвиток Чупахівської селищної територіальної громади (*  -
порівняно з відповідним періодом 2021 року та 2022 року):

Надходження до зведеного місцевого бюджету:
Загальна сума доходів, які надійшли до бюджету Чупахівської селищної

територіальної  громади за 11 місяців 2022 року становить 31 249,310тис.грн.,
що становить 87,53% до надходжень за 11 місяців минулого року, в тому числі:

- власних доходів загального фонду одержано 14 883,890тис.грн., що
становить 88,90% до  надходжень за 11 міс. минулого року,

- трансфертів з Державного та обласного бюджетівнадійшло в сумі
16365,420тис.грн, що  становить 86,33% до надходжень за 11 місяців минулого
року,

- доходівспеціального фонду надійшло 3 995,388тис.грн, що становить
147,52% до  надходжень за 11 місяців минулого року.

Надходження до зведеного місцевого бюджету по основних
бюджетоутворюючих  платежах за 11 місяців 2022 року склали
10 596,697тис.грн., що становить 43,0 % плану року, 89,2 % плану 6 міс.,
основні з них

- податку з доходів фізичних осіб – фактично одержано
8 034,481тис.грн., що  становить 91,02% до надходжень за 11 місяців минулого
року,

- податок на майно – фактично одержано 153,540 тис. грн.,
що  становить 172,88% до надходжень за 10 місяців минулого року,

- плати за землю – фактично надійшло 1 239,880тис.грн., що становить
48,29% до  надходжень за 11 місяців минулого року,

- акцизного податку надійшло 43,580тис.грн., що становить 41,72% до
надходжень за 11  місяців минулого року,

- єдиного податку – фактично надійшло 4 431,4781тис.грн., що 104,87 %
до надходжень  за 11 місяців минулого року.



Стан розвитку інфраструктури

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 2023 році планується продовження виконання робіт з капітального та
поточного ремонту дорожнього покриття доріг комунальної форми власності
населених пунктів громади на найбільш проблемних ділянках.

Також заплановано розробку ПКД на капітальний ремонт із заміною
покриття доріг комунальної власності по вул.Покровська, вул.Шевченка,вул.
Садова, вул. Тополянська, вул. Заозерна, пров. Садовий в смт Чупахівка.

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 2022 році виготовлено проектно-кошторисну документацію 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., в 2023 році заплановано розпочати будівництво водогону.

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

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.
Заплановано забезпечення вуличним освітленням вул.Дружби, вул.Мічуріна,
вул.Робочої, вул.Лугової смт.Чупахівка.



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.

Заходи благоустрою

Виконуючи заходи щорічних акцій «За чисте довкілля» та «Дня
благоустрою територій населених пунктів», протягом року в громаді
проводились заходи з благоустрою, зокрема толоки, в ході яких
ліквідовувались стихійні сміттєзвалища, вивозилось сміття, випилювались
аварійні дерева, самосійна поросль. Для закладів соціальної сфери заготовлено
85,5 м. куб. дров. З метою недопущення підтоплень під час сильних дощів та
паводку, видалено поросль і намул з дренажних канав в смт.Чупахівка.

По всіх населених пунктах громади проведені роботи по впорядкуванню
кладовищ (24 одиниці). Протягом травня місяця проводилось впорядкування
територій біля меморіалів, пам’ятників і місць почесних поховань.

На протязі року,по необхідності, Комунальним підприємством
«Добробут» Чупахівської селищної ради, обкошувались території установ і
організацій комунальної власності, узбіч доріг до населених пунктів громади,
проводились заходи по боротьбі з карантинними рослинами. Проведено
ямковий ремонт (протяжністю до 2 км.) та грейдерування на дорогах
комунальної власності.

У рамках всеукраїнської Програми «Заквітчаймо рідний край»,
облаштовувались газони, висаджувались квіти.

Стан навколишнього середовища

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.

Ситематично проводяться заходи по боротьбі з карантинними рослинами.

Сільське господарство

Однією із базових галузей економіки Чупахівської
селищної  територіальної громади є сільське господарство. Галузь формує
продовольчу  та, у визначених межах, економічну, екологічну та енергетичну
безпеку,  забезпечує розвиток технологічно пов'язаних галузей економіки і
формує  соціально-економічні основи розвитку сільських територій.

Аграрний сектор є стратегічно важливою галуззю економіки Чупахівської
селищної  територіальної громади.

Станом на 01 січня 2022 року агропромисловий комплекс громади
формують близько 23 од. сільськогосподарських підприємств різних форм.

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить
рослинництву. Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця,
ячмінь – озимий та ярий, соняшник). Як прибуткова галузь, зерновиробництво є
одним з основних джерел надходжень  для сільгосптоваровиробників.

Сільськогосподарські підприємства, які працюють на території громади,
постійно  дотримуються сівозміни та проводять сортооновлення всіх
сільськогосподарських культур в  обсязі посівних площ насінням нових та
перспективних сортів високого репродуктивного  складу.

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території
Чупахівської СТГ є ПСП АФ «Піонер» (питома вага надходжень – 20,6%), ПСП
АФ «Десна» (питома вага надходжень – 8,4%), ТОВ «Жасмін» (питома вага
надходжень – 3,5%), ПСП «Ташань» (питома вага надходжень – 7,4%), ТОВ
«Нива-Агротех» (питома вага надходжень – 5,1%), ПП «Довжик» (питома вага
надходжень – 10,9%).

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 підприємств є оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин, живими тваринами, фруктами й
овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

У промисловості провідне місце належить ПСП АФ «Піонер», яке
займається таким видам діяльності як перероблення молока, виробництво масла
та сиру, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості,
м'яса, олії та тваринних жирів. Виробництво готових кормів для тварин, що
утримуються на фермах.

На території Чупахівської селищної територіальної громади
зареєстровано 75 фізичних осіб-підприємців.



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 01.11.2022 року заключено 3312 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 2022 рік в сумі 1 529262,00. грн, програми забезпечення
медичною стоматологічною допомогою населення Чупахівської об’єднаної
територіальної громади на 2022 рік в сумі 357700 грн., а також програми з
забезпечення надання ПМГ населенню Чупахівської об’єднаної територіальної
громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
ЧСР на 2022 рік в сумі – 396598,00 тис. грн., програми безоплатного
забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань,
безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення деяких категорій
населення та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років із
малозабезпечених  сімей Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік в сумі –119699,72 грн., програми забезпечення надання ПМД населенню
Чупахівської об’єднаної територіальної громади черговим кабінетом
Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022
рік в сумі – 73867,28 грн.

Освіта

На території Чупахівської
селищноїтериторіальноїгромадиналічуєтьсядвішколи та один
дошкільнийнавчальний заклад.

У 2022-2023 навчальномуроці у
23класахзакладівзагальноїсередньоїосвітинавчається 315 учні,
середнянаповнюваність у класах становить 14 учнів.

У закладах дошкільноїосвітивиховується 72 дитини.
Рівеньохопленнядошкільноюосвітоюдітейвід 1 до 6 років становить 81,0%
(місто – 75%, село – 100,0%), від 3 до 6 років – 89,9% (місто– 87%, село –
95,7%).

Показникохопленнярізними формами дошкільноїосвітидітейвікомвід 3 до
6 років становить 100%.

Шкільними автобусами забезпеченопідвіз 240 (із них – 52 дошкільнят)
дітей (100%), якіпроживають за межеюпішохідноїдоступності до
закладів освіти та в зворотномунапрямку.

Упродовж 5 років у громадівпроваджуються заходи спрямовані на
створеннякомфортних умов дляшколярів. За цей час



придбаномультимедійнеобладнання, дидактичнийматеріал.
КласнікімнатиучнівНовоїукраїнськоїшколиоснащеніновимисучаснимимеблями
(столи та стільціучнівські, осередок для вчителя, шафи для дидактичного
матеріалу, тематичнізони).

У перший рікіснуваннягромадиз Державного бюджету
Українибуловиділеносубвенцію на здійсненнязаходівщодосоціально-
економічногорозвиткуокремихтериторій для реконструкції другого корпусу
Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради в сумі 2720,0 тис
грн. За рахунокцихкоштівбулозаміненодах, вікна та двері, а також утеплено
фасад будівлі. У 2022роцізавдякидодаткововиділеноїсубвенції в розмірі 3,0
млн. грн. Реконструкцію завершено. Плануєтьсяв2023 році приміщенняздати в
експлуатацію.

За кошти ЮНІСЕФ в опорному закладі було замінено вхідні двері та двері
запасного виходу на суму 100,0 тис.грн.

За залишки освітньої субвенції 226826,24 грн. розпочали обладнання класу
Безпеки в Олешнянському НВК:загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
закладу дошкільної освіти ім. Героя Радянського Союзу Степана Долгого
Чупахівської селищної ради.

Культура

Головниминапрямами в галузікультуриєзбереження та
розвитоккультурнихцінностей, підвищення культурного рівнянаселення,
створення умов для відродження та розвиткукультури в громаді, здійснення
комплексу заходівщодоохорони та відродженнякультурноїспадщини,
підтримкааматорськогомистецтва, сприянняучастінароднихколективів у
фестивалях та конкурсах.

Реалізаціюдержавноїполітики в галузікультури на території Чупахівської
селищної ради в 2022роціздійснювали 7 закладівкультури: 4будинкикультури, 3
сільських клуби,Публічна Центральна бібліотека з бібліотеками - філіями в
селах Грінченкове, Лантратівка, Довжик, Олешня.

У 2022році2колективипідтвердилипочеснезвання «народний».Учасники
вокального колективу «Олешняночка» взялиучасть у Всеукраїнськомуконкурсі
«Битва жанрів» у номінаціїпатріотичнапісня та отримали нагороди.

Надання соціальних та адміністративних послуг

У Чупахівській селищній раді функціонують відділи правового
забезпечення, соціального захисту населення, земельних відносин та ЦНАП.
Працівники вказаних структурних підрозділів надають адміністративні та
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.

Служба у справах дітей Чупахівської селищної ради

Територіальна громада, як орган опіки та піклування, забезпечує захист
 не тільки дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а й
багато інших особистих і майнових прав кожної дитини, яка є мешканцем
громади.

На території Чупахівської громади проживає понад 500 дітей. З них - 20
дітей з особливими потребами, 7 дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які влаштовані у сім’ї громадян: 3 дитини у двох
прийомних сім'ях та 4 під опікою. Також слід зазначити, що на території
громади проживає 34дитини, які з різних причин опинились в
складнихжиттєвих обставинах.

Причинами складних життєвих обставин дітей є сімейні проблеми,
правопорушення, неспроможність багатьох сімей виховувати дітей,
безвідповідальність батьків.

Соціальний захист дітей являє собою систему заходів правового,
організаційного, фінансового плану, спрямовану на забезпечення безпеки їх у
повсякденному житті та призначену для здійснення допомоги дітям, які з
різних причин залишаються позбавленими повністю або частково тих пільг чи
послуг, які необхідні для їх нормального життя.

Актуальність проблем дитинства обумовлює необхідність вироблення
якісного підходу щодо забезпечення дітям нашої громади  повноцінного
розвитку відповідно до їх потреб. І це стане можливим завдяки впровадженню в
громаді Програми соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих
обставинах.

Очікується, що в результаті реалізації Програми буде поліпшено
становище дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із
сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом їх усиновлення,
влаштування їх під опіку, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу
або шляхом збереження біологічного середовища для дітей. Очікується також,
що реалізація цієї Програми сприятиме ефективномувикористанню коштів
місцевого бюджету та зростанню довіри населення територіальної громади до
місцевої влади.



Участь у міжнародних і державних
програмах розвитку територій

З Державного бюджету України у 2021 році було 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
було завершено.

Також за залишки коштів субвенції на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій закінчено виготовлення
проектно-кошторисної документації для будівництва водогону в смт Чупахівка
та дозамовлено медичне обладнання для Чупахівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства
«Центр медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради».

І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ НА 2023 рік

Основними завданнями на 2023 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;
- 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 2023 РІК

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної
привабливості

У 2023 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.



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.

У 2022 році розпочато розробку проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт з заміною покриття доріг комунальної власності по вул.
Покровська, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Тополянська, вул. Заозерна, пров.
Заозерний, пров. Садовий в смт Чупахівка Охтирського району в Сумській
області, яка буде закінчена у 2023 році. Тож, основними завданнями на 2023 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 2023 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

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.

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.

1.6.  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.

У 2023 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;

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



1.7. Розвиток підприємництва

У 2023 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 селищної
територіальної 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.

2.3. Соціальне забезпечення

Для забезпечення у 2023 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 бойових дій на території України;

- 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 2023 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 2023 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
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 2023 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;

- 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 2023 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-
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

У 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 2023 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
селищною територіальної громади.

Інформаційний простір

З метою забезпечення у 2023 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.

У 2023 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;

- 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

У зв'язку з широкомасштабною збройною агресією pосійської федерації в
Україні для забезпечення у 2023 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
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;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування
та, безпосерньо, облаштування укриттів в освітніх закладах громади.

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 2023 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 2023 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.

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

Зметоюпідвищеннярівняякостінаданняадміністративнихпослугнатериторі
їгромадитазабезпеченнярозумноїтериторіальноїдоступностіадміністративнихпо
слугвнаселенихпунктахгромадипередбачаєтьсявиконаннянаступнихзаходів:

- 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.

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 20232 рік.

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

Звіт Чупахівського селищного голови про виконання Програми за
підсумками 2022 року заслуховується на засіданні сесії селищної ради в січні –
лютому 2023 року.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

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

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту 23
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації-керівника
обласної військової адміністрації від 12.12.2022 року №451-ОД та виробничу
необхідність, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до дохідної частини бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади, а саме зменшити доходи на загальну суму 2 535 003,00
грн.:

за кодом 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати»
в сумі 563 955,00 грн.;

за кодом 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата»
в сумі 958 747,00 грн.;

за кодом 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізичними особами за результатами річного декларування» в сумі 20 100,00
грн.;

за кодом 18010600 «Орендна плата з юридичних осіб» в сумі 410 900,00
грн.;

за кодом 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб» в сумі 91 800,00
грн.;

за кодом 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб» в сумі 287 489,00
грн.;

за кодом 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 166 749,00
грн.;



за кодом 41051200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету» в сумі 34 903,00 грн.

2. Внести зміни до видаткової частини бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади та зменшити видатки на загальну суму 2 535 003,00 грн.
по:

ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 234 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 65 000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 6 000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 17 000,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в
сумі 4 000,00 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 29 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ
2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 25 500,00 грн.

ТПКВКМБ 0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 101 000,00
грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 60 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»
КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»
в сумі 15 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 315 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі
26 000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в
сумі 30 000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі
205 600,000 грн.

ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 655 000,00
грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 200 000,00 грн., КЕКВ
2220 «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» 1 000,00 грн., КЕКВ 2230
«Продукти харчування» в сумі 60 000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 28 000,00 грн., КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі
15 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 50 000,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 10 000,00 грн.

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

ТПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111



«Заробітна плата» в сумі 34 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату
праці» в сумі 55 000,00 грн.

ТПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»
в сумі 72 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 16
000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі
6 000,00 грн.

3. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради внести відповідні
зміни до Програми економічного та соціального розвитку Чупахівської
селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на 2023 – 2024 роки,
програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-
2023 роки», програми благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної
ради на 2022-2024 рр.

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

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

«23» грудня 2022 року                                                                                       №б\н

Про бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади

на 2023 рік
1852800000

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 статті
26, пунктом 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади бюджету

у сумі 43 855 129 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету –
43 296 279 гривень та доходи спеціального фонду бюджету –    558 850 гривень
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади у сумі
43 855 129 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету –         42
116 279 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 1 738 850 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету  Чупахівської селищної
територіальної громади у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади у сумі 0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади  у розмірі 153 493 гривень, що становить 0,35 відсотків
видатків загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до
цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі
8 264 810 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.



5. Установити, що у загальному фонді бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на 2023рік:

1) до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені
статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,
101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2)  джерелом формування у частині фінансування є надходження,
визначен  підпунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71
Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини
1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади  видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування місцевого боргу;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
9.Відповідно до статті 70 Бюджетного кодексу України надати право

начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної ради в межах поточного
бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово
вільних коштів бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів
до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Надати право начальнику фінансового відділу Чупахівської селищної
ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики
на покриття тимчасових касових розривів бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу
України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,



забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань відповідно до статті 48 Бюджетного
кодексу України;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги
зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за
кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

6) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань.

12.  Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у
2022 році між сесіями за погодженням з постійною комісією селищної ради з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій з наступним затвердженням селищною радою:

1. вносити зміни до дохідної та видаткової частин бюджету в частині
міжбюджетних трансфертів;

2. приймати рішення щодо розподілу обсягів міжбюджетних
трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів та перерозподілу
видатків, які здійснюються за рахунок вказаних трансфертів;

3. у межах загального обсягу бюджетних призначень головного
розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету
за програмною класифікацією видатків, а також збільшувати видатки розвитку
за рахунок зменшення інших видатків за рішенням виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради;

13. Надати голові постійної комісії селищної ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій право від
імені комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій погоджувати внесення змін та уточнень до бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2023 рік, передбачених
пунктом 12 даного рішення.

14.Дозволити фінансовому відділу Чупахівської селищної ради, за
обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету,
здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень у межах загального



обсягу загального та спеціального фонду за економічною класифікацією
видатків бюджету.

15. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.
16. Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Виконавчому комітету Чупахівської селищної ради забезпечити

оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття
відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України на
офіційному сайті Чупахівської селищної ради https://chupah-rada.gov.ua/ та в
місцевій газеті «Громада плюс».

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

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДОБЮДЖЕТУ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ НА 2023 РІК

Інформація про соціально-економічний стан Чупахівськоїселищної ТГ
у 2022році та прогноз на 2023 рік, якіпокладено в основу
бюджету селищної ТГ

Ситуація в економічній та соціальній сферах Чупахівської селищної
територіальної громади відповідає загальнодержавним тенденціям.

У 2022 році на економічну ситуацію в громаді мало вплив продовження
впровадження  карантиних обмежень, пов'язаних з поширенням коронавірусної
інфекції COVID-19 та введення  воєнного стану в Україні.

У лютому 2022 року розпочалася широкомасштабна збройна агресія
pосійської  федерації в Україні. 24 лютого 2022 року Указом Президента
України введено воєнний стан,  який продовжено і дотепер. Військові дії
спричинили руйнівний вплив на життя людей та  масове порушення ланцюгів
економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що  насамперед
призводить до значних економічних втрат як в Чупахівській селищній
територіальній громаді, так і в Україні, а також в регіоні Європи, Центральній
Азії та решти  світу.

Аналітична частина.
Географічне розташування селищної територіальної громади, опис

суміжних територій.

Чупахівська селищна територіальна громада утворена 15 серпня 2017
року шляхом об'єднання Чупахівської селищної ради та Грінченківської,
Лантратівської сільських рад Охтирського району. Межує з Чернеччинською
сільською територіальною громадою, Комишанською сільською
територіальною громадою та Лебединською міською територіальною
громадою.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року
№723-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій
територіальних громад Сумської області» до Чупахівської селищної
територіальної громади з листопада 2020 року приєдналися дві сільські ради –
Олешнянська та Довжицька. Відповідно Чупахівська громада з 1 січня 2021
року об’єднує 4 сільських ради та 1 селищну раду.

До складу Чупахівської селищної територіальної громади входять 22
населених пункти: смт Чупахівка та села Всадки, Грінченкове, Грунька,
Духовниче, Коновалик, Лантратівка, Новопостроєне, Оленинське, П’яткине,
Розсохувате, Соборне, Софіївка, Довжик, Буро-Рубанівка, Олешня,
Горяйстівка, Комарівка, Лисе, Нове, Пасіки, Садки.



Чупахівська селищна ТГ займає площу 273,551 кв.км.

Адміністративний центр – селище Чупахівка. Питома вага громади в
області за територією – 0,15%, по населенню – 0,5%. Для громади характерним
є переважання сільського населення, на характер розселення якого значно
впливають природні умови.

Демографічна ситуація

Станом на 01.10.2022 на території громади проживало 4557 осіб.
Чисельність населення віком від 18 років – 3962 осіб. Кількість дітей – 595
особи. Низька урбанізація та щільність населення створюють додаткові
проблеми у розвитку громади, пов’язані з обмеженістю трудових ресурсів.

Агропромисловий комплекс

Однією із базових галузей економіки Чупахівської
селищної  територіальної громади є сільське господарство. Галузь формує
продовольчу  та, у визначених межах, економічну, екологічну та енергетичну
безпеку,  забезпечує розвиток технологічно пов'язаних галузей економіки і
формує  соціально-економічні основи розвитку сільських територій.

Аграрний сектор є стратегічно важливою галуззю економіки Чупахівської
селищної  територіальної громади.

Станом на 01 січня 2022 року агропромисловий комплекс громади
формують близько 23 од. сільськогосподарських підприємств різних форм.

У галузевій структурі сільського господарства провідне місце належить
рослинництву. Перевага надається вирощуванню зернових культур (пшениця,
ячмінь – озимий та ярий, соняшник). Як прибуткова галузь, зерновиробництво є
одним з основних джерел надходжень  для сільгосптоваровиробників.

Сільськогосподарські підприємства, які працюють на території громади,
постійно  дотримуються сівозміни та проводять сортооновлення всіх
сільськогосподарських культур в  обсязі посівних площ насінням нових та
перспективних сортів високого репродуктивного  складу.

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території
Чупахівської СТГ є ПСП АФ «Піонер» (питома вага надходжень – 20,6%), ПСП
АФ «Десна» (питома вага надходжень – 8,4%), ТОВ «Жасмін» (питома вага
надходжень – 3,5%), ПСП «Ташань» (питома вага надходжень – 7,4%), ТОВ
«Нива-Агротех» (питома вага надходжень – 5,1%), ПП «Довжик» (питома вага
надходжень – 10,9%).

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 підприємств є оптова торгівля зерном, необробленим
тютюном, насінням і кормами для тварин, живими тваринами, фруктами й
овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

У промисловості провідне місце належить ПСП АФ «Піонер», яке
займається таким видам діяльності як перероблення молока, виробництво масла
та сиру, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості,
м'яса, олії та тваринних жирів. Виробництво готових кормів для тварин, що
утримуються на фермах.

На території Чупахівської селищної територіальної громади
зареєстровано 63 фізичних осіб-підприємців.

Промисловість
У промисловості провідне місце належить ПСП АФ «Піонер», яке

займається таким видам діяльності як перероблення молока, виробництво масла
та сиру, виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості,
м'яса, олії та тваринних жирів. Виробництво готових кормів для тварин, що
утримуються на фермах

Малий і середній бізнес
На території Чупахівської селищної територіальної громади

зареєстровано 75 фізичних осіб-підприємців.

Транспортна мережа
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 2023 році планується продовження виконання робіт з капітального та
поточного ремонту дорожнього покриття доріг комунальної форми власності
населених пунктів громади на найбільш проблемних ділянках.

У 2022 році розпочато розробку ПКД на капітальний ремонт із заміною
покриття доріг комунальної власності по вул. Покровська, вул. Шевченка,
вул. Садова, вул. Тополянська, вул. Заозерна, пров. Садовий в смт Чупахівка

ЖКГ

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 2022 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на
будівництво водогінної мережі в смт Чупахівка за рахунок субвенції на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в
сумі 620,0 тис. грн., в 2023 році заплановано розпочати будівництво водогону.

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

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.
Заплановано забезпечення вуличним освітленням вул.Дружби, вул.Мічуріна,
вул.Робочої, вул.Лугової смт Чупахівка.

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.

Заходи благоустрою
Виконуючи заходи щорічних акцій «За чисте довкілля» та «Дня

благоустрою територій населених пунктів», протягом року в громаді
проводились заходи з благоустрою, зокрема толоки, в ході яких
ліквідовувались стихійні сміттєзвалища, вивозилось сміття, випилювались
аварійні дерева, самосійна поросль. Для закладів соціальної сфери заготовлено
85,5 м. куб. дров. З метою недопущення підтоплень під час сильних дощів та
паводку, видалено поросль і намул з дренажних канав в смт.Чупахівка.



По всіх населених пунктах громади проведені роботи по впорядкуванню
кладовищ (24 одиниці). Протягом травня місяця проводилось впорядкування
територій біля меморіалів, пам’ятників і місць почесних поховань.

На протязі року,по необхідності, Комунальним підприємством
«Добробут» Чупахівської селищної ради, обкошувались території установ і
організацій комунальної власності, узбіч доріг до населених пунктів громади,
проводились заходи по боротьбі з карантинними рослинами. Проведено
ямковий ремонт (протяжністю до 2 км.) та грейдерування на дорогах
комунальної власності.

У рамках всеукраїнської Програми «Заквітчаймо рідний край»,
облаштовувались газони, висаджувались квіти.

Охорона здоров’я

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

Станом на 01.12.2021 року заключено 3223 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 2022 рік (зі змінами) в сумі 1 559,6 тис. грн, програми
забезпечення медичною стоматологічною допомогою населення Чупахівської
обєднаної територіальної громади на 2022 рік (зі змінами) в сумі 357,7 тис. грн.,
програми забезпечення наданя ПМД  населенню Чупахівської селищної
територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік (зі змінами) в
сумі 349,3 тис. грн., програми забезпечення наданя ПМД населенню
Чупахівської селищної територіальної громади черговим кабінетом
Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико–санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради на 2022
рік (зі змінами) в сумі 73,9 тис. грн., а також програми безоплатного
забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань,безоплатне забезпечення виробами медичного призначення деяких



категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з
малозабезпечених сімей по Комунальному некомерційному підприємству
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на
2022 рік (зі змінами) в сумі 136,7 тис. грн.

У 2021 році з Державного бюджету Украни 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». На даний момент проект по капітальному ремонту приміщення
призупинено, продовжено буде у 2023 році.

Освіта

На території Чупахівської селищної  територіальної громади налічується
дві школи та один дошкільний навчальний заклад. У 2022-2023 навчальному
році у 23 класах закладів загальної середньої освіти навчається 315 учні,
середня наповнюваність у класах становить 14 учнів.

У закладах дошкільної освіти виховується 72 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 240 (із них – 52 дошкільнят)
дітей (100%), які проживають за межею пішохідної доступності до закладів
освіти та в зворотному напрямку.

Упродовж 5 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 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 виділеної субвенції в розмірі 3,0 млн.



грн. реконструкцію завершено. Планується в 2023 році приміщення здати в
експлуатацію.

За кошти ЮНІСЕФ в опорному закладі було замінено вхідні двері та
двері запасного виходу на суму 100,0 тис.грн.

За залишки освітньої субвенції 226826,24 грн.   розпочали обладнання
класу Безпеки  в Олешнянському НВК: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
закладу дошкільної освіти ім. Героя Радянського Союзу Степана Долгого
Чупахівської селищної ради.

Основні проблемні питання:
- потреба в подальшому проведенні капітальних та поточних ремонтів

загальноосвітніх, дошкільних, медичних закладів та клубних установ;
- проведення капітальних та поточних ремонтів дороги державної та

комунальної власності;

- забезпечення питною водою населених пунктів громади;
- зникнення води в шахтних колодязях;
- зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної

інфраструктури, житлового фонду, застаріле енерговитратне обладнання;
- високий рівень безробіття;

- недостатній розвиток підприємництва в сільській місцевості;

- низький рівень заробітної плати.

Інформація про виконання селищного бюджету
за 11 місяців 2022 року

До загального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців 2022 року
надійшло 14 883,89 тис. грн власних доходів, бюджетні призначення на
відповідний період по загальному фонду виконано на 80,42%.

Податок з доходів фізичних осіб займає в структурі доходів загального
фонду бюджету селищної ОТГ 47,3%. За 11 місяців 2022 року надійшло
8 034,48 тис. грн даного податку, що становить 78,38% до уточнених планових
показників. У порівнянні з минулим роком надходження по даному виду
податку зменшилися на 9%.

Місцеві податки і збори надійшли в сумі 5 843,65 тис. грн, що складає
78,60% до уточнених планових показників. У порівнянні з минулим роком
надходження по даному виду податку зменшилися на 15,52%. Планові
показники по податку на землю виконані на 42,56%, надійшло 1 239,88 тис.
грн., у порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилися



на 51,71% або на 1 327,5 тис. грн. Податку на нерухоме майно отримали 153,54
тис. грн, що становить 163% до плану, у порівнянні з відповідним періодом
минулого року надходження зросли на 72,89% відсотка.

До місцевих податків зараховується єдиний податок, до бюджету селищної
ТГ надійшло 4 431,48 тис. грн, що склало 95,76% до уточненого плану, у
порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилися на
4,87% або на 205,95 тис. грн.

Акцизний податок надійшов у сумі 43,58 тис. грн, що становить 41,58% до
плану.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  надійшла у
сумі 628,96 тис. грн, що склало 141,15% до плану на відповідний період та
більше ніж за відповідний період минулого року на 56%.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшла у сумі 249,48
тис. грн, що склало 138,6% до плану на відповідний період, в минулому році
даного податку надійшло 207,35 тис. грн.

На 1,02% виконано планові показники по державному миту, отримано
0,1 тис. грн, що складає 1,06% минулорічних надходжень.

Кошти по адміністративних штрафах надійшли в сумі 1,02 тис. грн, що
склало 9,36%, в минулому році надійшло 10,82 тис. грн.

Адміністративних зборів за січень-листопад надійшло 80,248 тис. грн, що
складає 100,05% до плану, та 86,7% до відповідного періоду минулого року.

Інші неподаткові надходження надійшли до бюджету в сумі 1,2 тис. грн.

За  11 місяців 2022 року до бюджету селищної ТГ залучено 15 264,9 тис.
грн надходжень з Державного бюджету, а саме:

- базову дотацію у сумі 4 952,2 тис. грн;

- освітню субвенцію у сумі 10 312,7 тис. грн, що становить 100% до плану.

За 11 місяців 2022 року до бюджету селищної ТГ з інших місцевих
бюджетів надійшли:

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 55,43 тис. грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що
утворився на початок бюджетного періоду – 17,9 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців  2022 року
надійшло власних доходів у сумі 3 995,39 тис. грн.



Отримано кошти екологічного податку та грошові стягнення за шкоду
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища
в сумі 21,8 тис. грн.

Власних надходжень бюджетних установ за 11 місяців 2022 року отримано
в сумі 3 873,58 тис. грн. Від платних послуг надійшло 168,73 тис. грн, від
оренди майна бюджетних установ 11,5 тис. грн та від інших джерел власних
надходжень 3 688,63 тис. грн (гуманітарна допомога).

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку
майна (крім нерухомого майна)  надійшли в сумі 4,7 тис грн.

Видатки

Фінансування видатків здійснювалося відповідно до затверджених
бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників
коштів селищного бюджету.

Із загального фонду бюджету селищної ТГ за 11 місяців 2022 року
проведено видатків на суму 29 403,0 тис. грн, що становить 83,38% до планових
призначень на вказаний період.

Видатки спеціального фонду склали 6 087,1 тис. грн. Капітальні видатки за
січень-листопад становлять 2 356,6 тис. грн.

За економічною структурою витрат основна частина бюджетних коштів
(без трансфертів) направлена на видатки із заробітної плати та нарахування –
25 309,99 тис. грн або 92,57% від загальної суми проведених видатків (без
цільових видатків), на оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв
та комунальних послуг – 1 873,0 тис. грн. – 6,85%, на медикаменти та
харчування – 157,9 тис. грн – 0,58%. Всього на захищені статті протягом
одинадцяти місяців спрямовано видатків на суму 27 340,893 тис. грн, або 92,99
% від загальної суми видатків (без цільових видатків).

Органи місцевого самоврядування

На утримання Чупахівської селищної ради, відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту, відділу соціального захисту населення, служби у
справах дітей та фінансового відділу із загального фонду бюджету селищної ТГ
за січень-листопад 2022 року використано 5 219,6 тис. грн.

Із спеціального фонду за січень-листопад по органах місцевого
самоврядування видатки становлять 159,6 тис. грн.



У галузевій структурі видатків на органи місцевого самоврядування з
відділами спрямовано 17,75% від загальної суми видатків загального фонду
бюджету за 11 місяців.

Освіта

На установи закладів освіти із загального фонду бюджету селищної ТГ за
звітний період проведено видатків на суму 18 345,8 тис. грн, що становить
62,39% від видатків загального фонду селищного бюджету. Зокрема по
закладах дошкільної освіти – 2 171,4 тис. грн, на заклади загальної середньої
освіти – 16 174,4 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 16 619,0 тис. грн, що
становить 90,59% загального обсягу видатків. На оплату енергоносіїв
спрямовано 1 334,2 тис. грн, або 7,27%.

Видатки спеціального фонду по галузі склали 89,1 тис. грн. Капітальні
видатки за січень-листопад становлять 0,00 тис. грн.

Вартість харчування одного вихованця ЗДО за рахунок бюджетних
коштів становить 20,50 грн (для дітей віком  від 1 до 3 років), 30,65 грн (для
дітей віком від 3 до 6 років), за рахунок батьківської плати – 13,67 грн (для
дітей віком від 1 до 3 років) та 20,44 грн (для дітей віком  від 3 до 6 років) і
становить 17,6 тис.грн.

Вартість харчування 1 учня  закладів загальної середньої освіти становить
19,32 грн, за рахунок бюджету 10.00 грн. та становить 63,5 тис.грн.

Соціальний захист населення

Загальний обсяг видатків на соціальний захист населення по бюджету
селищної ТГ протягом 11 місяців 2022 року склав 1 320,4 тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку за
січень-листопад спрямовано 2,0 тис. грн.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб за
січень-листопад спрямовано 929,9 тис. грн, що складає 70,43% призначень на
період.

На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 921,9 тис. грн, що
становить 69,82% загального обсягу видатків.

На утримання та забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим



віком, хворобою, інвалідністю за січень-листопад спрямовано 373,70 тис. грн,
що становить 28,30% призначень на період.

Компенсаційні виплати становлять 0,2 тис. грн., інші заходи у сфері
соціального захисту – 12,4 тис. грн.

Видатки спеціального фонду склали 3 463,9 тис.грн., з них 3 402,3 тис.
грн. гуманітарна допомога.

Культура і мистецтво

На утримання установ культури і мистецтва та на заходи, передбачені
місцевими програмами з бюджету селищної ТГ використано 1 526,0 тис. грн,
або 5,19 % від видатків загального фонду селищного бюджету.

На утримання будинків культури громади спрямовано 1 162,5 тис. грн,
що складає 76,18% призначень на період.

На утримання бібліотек протягом 11 місяців 2022 року спрямовано
363,5 тис. грн, що складає 23,82 % призначень на період.

Питома вага у видатках на заробітну плату становить 92,63% або
1413,6 тис. грн. На оплату енергоносіїв спрямовано 82,7 тис. грн, або 5,42%.

За рахунок спеціального фонду проведено видатків на суму 18,0 тис.грн,
у тому числі на капітальні видатки спрямовано 18,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Видатки на фізичну культуру і спорт по бюджету селищної ТГ за
одинадцять місяців становлять 0,00 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство

Загальний обсяг видатків по бюджету селищної ТГ на житлово-
комунальне господарство протягом 11 місяців 2022 року склав 632,05 тис. грн.
або 2,15% від видатків загального фонду селищного бюджету. Видатки на
благоустрій за рахунок загального фонду становлять 216,7 тис. грн. На
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства за січень-
листопад проведено видатків на суму 11,7 тис. грн. На виконання програм
фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської
селищної ради на 2022 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
397,7 тис. грн.

За рахунок спеціального фонду за січень-листопад видатки на житлово-
комунальне господарство склали 0,00 тис.грн.

Економічна діяльність

По загальному фонду на утримання автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури проведено видатків на суму 50,0 тис. грн.

У січні-листопаді 2022 року по членських внесках до асоціацій органів
місцевого самоврядування на суму 7,7 тис. грн.

По спеціальному фонду:

виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій – 2 356,6 тис. грн.;

реконструкція та реставрація інших об'єктів – 2 356,6 тис.грн.

Загальні особливості формування показників бюджету селищної

територіальної громади на 2023 рік

В основу розрахунків проєктубюджету селищної ТГ на 2022 рік
покладено Податковий та БюджетнийкодексиУкраїни з урахуванням змін.

При формуванніпроєктурішенняпро бюджет Чупахівської
селищноїтериторіальноїгромади на 2023 рік враховано також основні прогнозні
показники економічного і соціального розвиткута показники, доведені листом
Міністерства фінансів України від 15.08.2022 № 05110-14-6/17891.

Проєкт рішення «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної
громади на 2023 рік» розроблений за типовою формою, затвердженою наказом
Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року №668 (із змінами та
доповненнями).

Проєкт рішення «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної
громади на 2023 рік» погоджений виконавчим комітетом селищної ради та
обговорений на бюджетній комісії.

Оцінка доходів бюджету селищної ТГ на 2023 рік
Показники дохідної частини бюджету Чупахівської селищної ТГ на

2023 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників
економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних
Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням змін та
доповнень.



При прогнозуванні дохідної частини бюджету селищної ТГ на 2023 рік
було враховано:

– статистичні показники, які використовуються при розрахунку
прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2021 рік, очікувані
макропоказники Мінекономіки на2022 рік та прогнозні (попередні) на2023 рік;

– фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 –
2021 років і 11 місяців 2023 року;

– продовження на2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного(+ 4%)
нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів

(крім бюджету м. Києва);

– скасування з 2023 року оподаткування податком на доходи фізичних
осіб грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям;

– періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти

України.

Загальний розмір доходів бюджету селищної ТГ з урахуванням
міжбюджетнихтрансфертів визначений у сумі 43 855,1 тис. грн, у тому
числі загального фонду 43 296,3 тис. грн, спеціального фонду – 558,8 тис. грн.

До доходів загального фонду бюджету селищної ТГ належать доходи,
визначені ст. 64 Бюджетного кодексу України та такі надходження, відповідно
до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» а
також:

- базова дотація – 14 429,4 тис. грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10 103,7
тис. грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я – 328,2 тис. грн.

Ресурс загального фонду бюджетуселищної ТГ за власними доходами
обрахований у сумі 18 435,0 тис. грн., частка власних доходів у структурі
загального фонду бюджету складає 42,57%. (У 2022 році – 50,16%).

Обсяг податку на доходи фізичних осіб по бюджету селищної ТГ на
2023 рік пропонується до затвердження у сумі 9 030,0 тис. грн (48,98% від



загальної суми власних надходжень), що менше очікуваних надходжень у 2022
році на 8,24%, або на 810,5 тис. грн. Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується із заробітної плати, розрахований у сумі 6 000,0 тис. грн, податок
на доходи фізичних осіб, що сплачується з доходів інших, ніж заробітна плата –
3 000,0 тис. грн, податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за
результатами річного декларування – 30,0 тис. грн.

Рентна плата за спеціальне використання інших природних ресурсів у
проєкті бюджету ТГ на 2023 рік розрахована у сумі 900,7 тис. грн, у тому числі
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 900,0 тис. грн.,
рентна плата за користування надрами – 0,7 тис. грн.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів у бюджеті селищної ТГ заплановано у сумі 50,1
тис. грн.

У проєкті бюджету на 2022рік ми не плануємо надходження акцизного
податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) та ввезених на
митну територію України підакцизних товарів (пальне). При надходженні
відповідних податків будуть внесені зміни до доходної частини бюджету ТГ.

Важливу роль у формуванні бюджету селищної ТГ мають місцеві
податки і збори. Розрахункові надходження даного податку на 2023 рік
становлять 8 367,7 тис. грн. (45,39%) у тому числі:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
сплачений юридичними та фізичними особами передбачено у сумі 161,7 тис.
грн.;

- земельний податок – 600,0 тис. грн.;
- орендна плата – 1 800,0 тис. грн.;
- єдиний податок пропонується до затвердження у сумі 4 806,0 тис.

грн. (менше на 2,19% до очікуваних надходжень у 2022 році).
На 2023 рік у бюджеті селищної ТГ заплановані неподаткові надходження

у сумі 86,5 тис. грн., у тому числі:

- адміністративні штрафи – 2,0 тис. грн.;

- плати за надання адміністративних послуг–84,0 тис. грн;

- державне мито– 0,5 тис. грн;

У частині доходів спеціального фонду бюджету селищної ТГ є
надходження, визначені ст. 691Бюджетного кодексу України, з урахуванням
доходів, визначених у ч. 1 ст. 71 Бюджетного кодексу України.



Ресурс спеціального фонду бюджетуселищної ТГ за власними доходами
обрахований у сумі 558,8 тис. грн у тому числі:

-  екологічний податок – 25,0 тис. грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 533,8 тис. грн.

Видатки

З метою збалансування бюджету селищної ТГ та упорядкування сфери
видатків, що є основним завданням бюджетної політики на 2023 рік, виходячи
із обмежених можливостей ресурсної частини, видаткова частина проєкту
бюджету селищної ТГ буде спрямована на вкрай нагальні потреби.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року – 6 700,00
на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня
2023 року – 2 893,00 гривні.

Загальний обсяг видатків бюджету селищної ТГ прогнозується в обсязі
43 855,1 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду у сумі 42 116,2
тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 1 738,9 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування передбачаються видатки
загального фонду в сумі 7 299,1 тис. грн, у тому числі на заробітну плату –
6743,1 тис. грн. та оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 193,0 тис. грн.

Обсяг спеціального фонду бюджету на 2023 рік складає 10,0 тис. грн.

Освіта, культура та спорт

Видатки загального фонду бюджету селищної ТГ на освіту становлять
23 356,0 тис. грн (55,45% від видатків загального фонду бюджету). Спеціальний
фонд по галузі розрахований у сумі 393,8 тис. грн. На заробітну плату проєктом
передбачено 19 143,7 тис. грн, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг –
1 827,7 тис. грн.

На фінансування закладівдошкільної освіти ТГ проєктом бюджету
передбачено видатки у сумі 3 555,9 тис. грн, у тому числі загального фонду –
3 497,6 тис. грн., та спеціального – 58,4 тис. грн.

Видатки загального фонду закладів загальної середньої освіти
складають 18 713,9 тис. грн, з них за рахунок освітньої субвенції – 10 103,7 тис.



грн (буде спрямована на заробітну плату педагогічним працівникам
загальноосвітніх шкіл громади.

За рахунок бюджету селищної ТГ по галузі «Освіта» будуть
фінансуватися наступні програми:

- Програма освіта Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області в 2023-2026 роках – 1 112,0 тис. грн., з них кошти
спеціального фонду в сумі 300,0 тис. грн. на співфінансування придбання
шкільного автобуса.

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської селищної
ради в 2022 році– 94,0 тис. грн;

- Програма розвитку позашкілля «Центру дитячої та юнацької
творчості Чупахівської селищної ради на 2022-2026 роки» - 53,0 тис. грн.

На фінансування інших установ освіти (позашкільні заклади освіти та
інші заклади освіти) проєктом бюджету селищної ТГ передбачено видатки
загального фонду бюджету селищної ТГ у сумі 1 054,5 тис. грн.

На фінансування галузі культура проєктом бюджету селищної ТГ
передбачено 2 531,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 2 531,1 тис.
грн. По загальному фонду бюджету селищної ТГ у проєкті бюджету
передбачено видатки:

- на бібліотеки – 457,0 тис. грн;
- на будинки культури – 1 964,1 тис. грн;
- на Програму розвитку культури Чупахівської селищної територіальної

громади на 2022-2024 роки – 110,0 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ
культури прогнозується 1 623,3 тис. грн на оплату енергоносіїв та комунальних
послуг – 636,8 тис. грн.

На фізичнукультуру і спорт із загального фонду бюджету заплановано
спрямувати 40,0 тис. грн. згідно програми розвиток фізичної культури і спорту
на території Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки.

Охорона здоров’я

Фінансування закладів охорони здоров’я у 2023 році відбуватиметься за
рахунок коштів Національної служби здоров’я України згідно укладених
договорів. Окрім того у проєкті бюджету селищної ТГ на 2023 рік на охорону
здоров’я передбачені кошти в сумі 2 565,3 тис. грн. на реалізацію програм, які
будуть затверджені разом з рішенням «Про бюджет Чупахівської селищної ТГ
на 2023 рік:



Програма фінансової підтримки КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги" Чупахівської селищної ради на 2023 рік» - 1 855,3 тис.
грн.;

Програма забезпечення медичною стоматологічною допомогою
населення Чупахівської селищної територіальної громади КНП «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2023
рік – 300,0 тис. грн.;

Програма забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської селищної
територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ КНП
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на
2023 рік – 254,0 тис. грн.;

Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань, безоплатне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення – 156,0 тис. грн.

Соціальний захист населення

Проєктом бюджету селищної ТГ на 2023 рік на соціальний захист
передбачено видатки у сумі 3 165,6 тис. грн.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення, з них на заробітну плату – 1 580,5 грн.

Програма соціального захисту населення Чупахівської селищної
територіальної громади на 2023 рік – 411,6 тис. грн.;

Програма здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах
загального користування у приміському сполученні на 2023 рік – 10,0 тис. грн.

Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги на непрофесійній основі на 2023 рік – 600,0 тис. грн.

Програми буде затверджено разом з рішенням «Про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік).

Служба у справах дітей

Проєктом бюджету селищної ТГ на 2023 рік на службу у справах дітей
передбачено видатки у сумі 446,1 тис. грн., з них на заробітну плату з
нарахуваннями – 368,1 тис. грн., на оплату енергоносіїв та комунальних послуг



– 8,0 тис. грн. та на забезпечення Програми захисту прав дітей та розвитку
сімейних форм виховання Чупахівської селищної ради на 2023-2024 роким –
53,0 тис. грн.

Видатки на проведення заходів із землеустрою

На фінансування видатків по здійсненню заходів із землеустрою
проєктом бюджету селищної ТГ на 2023 рік передбачено кошти у сумі 200,0
тис. грн.

Видатки на благоустрій

На фінансування видатків по благоустрою проєктом бюджету
передбачено видатки у сумі 3 288,0 тис. грн., з них:

Забезпечення водопровідно-каналізяційного господарства (енергоносії і
комунальні послуги ) – 471,1 тис. грн.

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, згідно програми
«Поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах
Чупахівської селищної ради на 2020-2025 роки» - 25,0 тис. грн.

Забезпечення функціонування підприємств установ та організацій, що
виконують та надають житлово-комунальні послуги, згідно:

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради на 2022 рік – 310,0 тис. грн., з них кошти
спеціального фонду в сумі 210,0 тис. грн. на придбання основних засобів та
спецтехніки (буде затверджено разом з рішенням «Про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2023 рік).

Програми «Розвиток функціонування систем вуличного освітлення,
внутрішніх мереж, водо-, електропостачання та водовідведення Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки» – 57,0 тис. грн.

Програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської селищної ради
на 2021-2023 роки» - 57,1 тис. грн.;

Програми «Соціальний автобус Чупахівської селищної ради на 2021-2023
роки» - 317,8 тис. грн.;

Організація благоустрою населених пунктів – 800,0 тис. грн;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
за рахунок коштів місцевого бюджету – 1 250,0 тис. грн. (з них кошти



спеціального фонду в сумі 550,0 тис. грн. на виготовлення проектно-
кошторисної документації на капітальний ремонт з заміною покриття доріг
комунальної власності по вул. Покровська, вул. Шевченка, вул. Садова, вул.
Тополянська, вул. Заозерна, пров. Заозерний, пров. Садовий в смт Чупахівка
Охтирського району в Сумській області).

Інші видатки

У бюджеті селищної ТГ на 2023 року передбачено кошти на реалізацію:

Програми розвитку малого та середнього підприємництва Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021-2023 роки – 18,0 тис. грн.

Програми 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 селищної ради – 4,0 тис. грн.

Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на
2021-2023 роки» - 50,0 тис. грн.

Програма заходів спротиву Чупахівської селищної територіальної
громади на 2023 рік – 200,0 тис. грн.

Також заплановані видатки на іншу діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів в сумі 75,0 тис. грн., з них видатки загального фонду – 50,0
тис. грн., спеціального фонду – 25,0 тис. грн.

Реалізація місцевих/регіональних програм

Проєктом бюджету селищної ТГ на 2023 рік передбачені видатки на
реалізацію місцевих програм у сумі 8 264,8 тис. грн. (згідно з додатком 7 до
рішення).

Начальник фінансового відділу                                        Анна КАСЬЯНЕНКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про передачу міжбюджетного трансферту
бюджету Грунської сільської ради

Керуючись п. 27 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 93, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки
постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку та інвестицій, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Дати згоду на передачу коштів з 01.01.2023 року у вигляді
міжбюджетного трансферту (інші субвенції з місцевого бюджету) з бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади бюджету Грунської сільської
ради Охтирського району Сумської області для надання психолого-
педагогічних для дітей з особливими освітніми потребами Чупахівської
селищної ради у КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр Грунської сільської ради в
сумі 51 698,00 грн. та на утримання Грунського МНВК 548 501,00 грн.

2. Секретарю селищної ради укласти відповідні угоди з головою
Грунської сільської ради.

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

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до селищних
цільових програм по галузях та програми
економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та
прогнозні показники на 2023-2024 роки

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

1. Внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на             2023
– 2024», а саме п. 8 додатку 2 «Перелік заходів Програми економічного та
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні
показники на 2023 – 2024 роки доповнити та викласти у новій редакції:

Перелік заходів Виконавец
ь

Джерела
фінансуван

ня

Фінансу
вання

Примітка

1 2 4 5 6
8 Передача субвенції з

місцевого бюджету
до державного,
обласного,
районного бюджетів
та інших рівнів

8.
1

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

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

0,0
(-15,000)



Перелік заходів Виконавец
ь

Джерела
фінансуван

ня

Фінансу
вання

Примітка

1 2 4 5 6
8.
2

Передача субвенції з
місцевого бюджету
ГУНП у Сумській
області (придбання
паливно-мастильних
матеріалів для
Охтирського відділу
поліції ГУНП в
Сумській області з
подальшим
використанням на
заправку службового
автомобіля
поліцейського
офіцера Чупахівської
селищної
територіальної
громади)

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

28,000

8.
3

Передача субвенції з
місцевого бюджету
ГУНП у Сумській
області (придбання
зимових шин для
службового
автомобіля
поліцейського
офіцера Чупахівської
селищної
територіальної
громади)

Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

11,000

 ВСЬОГО: Державний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші кошти

39,000
(-15,000)

2. Внести зміни до Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської
селищної ради на 2021-2023 роки», а саме пункт 6
паспортупрограми  «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для



реалізації Програми, всього,у тому числі:» доповнити та викласти в новій
редакції:

6.

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

150,0 тис. гривень (-161,0 тис. гривень)

6.1. коштів місцевого бюджету 150,0 тис. гривень (-161,0 тис. гривень)

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

тис.гривень
Обсяг коштів, що
пропонується
залучити на
виконання Програми

Роки виконання Усього
витрат на
виконання
Програми

2021 2022 2023

Місцевий бюджет 100 0 (-161) 50 150 (-161)

2.2 Додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи щодо реалізації програми
«Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки»
доповнити та викласти в новій редакції. Додаток додається.

3. Внести зміни до Програми благоустрою  населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. а саме п 8
паспорту Програми викласти в новій редакції:

8

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми,
всього, тис. грн.

2022 р.- 720,7 (-25,5)
2023 р. - 1100,0
2024 р. – 950,0

  у тому числі:

8.2 кошти селищного
бюджету, тис. грн.

2022 р.- 420,7 (-25,5)
2023 р. - 800,0
2024 р. – 650,0

8.3
інших джерел, не
заборонених
законодавством України

2022 р.- 300,0
2023 р. - 300,0
2024 р. – 300,0

3.1 Внести зміни до додатку 1 Ресурсне забезпечення
Програми благоустрою неселенних пунктів Чупахівської селищної ради на
2022-2024 рр.

Джерела
фінансування

2022 рік
тис.гр.

2023
рік

тис.гр.

2024
рік

тис.гр.

Всього
тис.гр.



Селищний бюджет 420,7
(-25,5) 800 650 1870,7

(-25,5)
Інші джерела 300 300 300 900

РАЗОМ: 720,7
(-25,5) 1100 950 2770,7 (-

25,5)

3.2 Внести зміни до додатку 2 Заходи Програми благоустрою населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рік.

Напрямки Виконавц
і

Строк
виконан
ня
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансуван
ня
(вартість),
 тис.
гривень

Очікувані
результат
и

Селищн
ий
бюджет

Інші
джере
ла

Вирішен
ня
загальних
питань по
благоуст
рою

Селищна
рада

2022-
2024 рр

1870,7
(-25,5) 900 2770,7

(-25,5)

Створення
повноцінн
ої
матеріальн
о-
технічної
бази для
здійснення
благоустр
ою

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

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 1
                                                                                                                  до рішення двадцятої сесії восьмого скликання

Чупахівської селищної ради
від 23.12.2022 року

Напрямки
діяльності та заходи щодо реалізації програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної ради

на 2021-2023 роки»
№
з/
п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Термін
виконан

ня

Відповідальний
виконавець

Д
ж

ер
ел

а
ф

ін
ан

су
ва

нн
я Джерела та

обсяги
фінансування,

тис.грн.

Очікувані
результати

у тому числі:
202

1
2022 2023

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10
1. Профілактика правопорушень та боротьба зі злочинністю

1. Покращення
умов роботи
поліцейських
офіцерів
громади
Чупахівської
селищної
ради

Придбання оргтехніки 2021-2023 Чупахівська селищна
рада

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

30 - - Забезпечення
умов для
ефективного
виконання
своїх
обов’язків
поліцейським
и офіцерами
громади
Чупахівської
селищної
ради

Облаштування
кабінетів меблями

2021-2023 Чупахівська селищна
рада 10 0

(-80) 7

Придбання канцтоварів 2021-2023 Чупахівська селищна
рада 3 0

(-3) 3

Придбання паливно -
мастильних
матеріалів для
службового
автотранспорту
поліцейських

2021-2023 Чупахівська селищна
рада

- - 20



офіцерів громади
Придбання
службового
автомобіля

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

- - -

Технічне
обслуговування
службового
автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна
рада -

0
(-22) 20

Придбання запасних
частин та шин для
службового
автомобіля

2021-2023 Чупахівська селищна
рада -

0
(-9) -

Ремонт приміщення
поліцейської станції

2021-2023 Чупахівська селищна
рада 50 0

(-2) -

Придбання
холодильника,
мікрохвильової пічки,
електор чайника

2021-2023 Чупахівська селищна
рада 7 - -

Обслуговування
камер
відеоспостереження

2021-2023 Чупахівська селищна
рада - 0

(-5) -

Придбання та
обслуговування
апаратури зберігання
інформації з камер
відеоспостереження
(сервер, монітор,

2021-2023 Чупахівська селищна
рада

- 0
(-40) -



клавіатура, мишка,
джерело
безперебійного
живлення, інше)

Загальна сума по заходах Програми

М
іс

це
ви

й
бю

дж
ет

100
0
(-

161)
50

Всього

М
іс

це
ви

й 150 (-161)

Секретар селищної ради                                                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
 Двадцята сесія

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження  Програми
«Оздоровлення та відпочинок дітей
Чупахівської селищної ради в 2023 році»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей», з метою створення правових, соціальних, економічних умов для
належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей,
селищна  радаВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Оздоровлення та відпочинок дітей Чупахівської
селищної ради в 2023 році»  (додається).
2.Рекомендувати керівникам закладів освіти:

2.1.Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей на 2023 рік.

2.2. Залучати до реалізації заходів даної Програми  підприємства різних
форм власності, що розташовані на підвідомчій території, громадські,
благодійні організації та фонди, шляхом включення відповідних питань до
соціально-економічних угод.
3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти,культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

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

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



Додаток до рішення
двадцятої сесії

восьмого  скликання
                                                                             Чупахівської селищної ради

                                                                             від 23 грудня  2022 року

 ПРОГРАМА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ В 2023 РОЦІ



Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської селищної ради
на 2023 рік  (далі Програма)

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної  ради

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми

3. Розробник програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради

4. Співрозробники програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради

5. Відповідальний виконавець
програми

Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради

6. Учасники програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради,ЗЗСО, ЗДО

7. Термін реалізації програми
2023 рік

8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми:

1116 50,00 грн

9. Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми:
Обласний бюджет:
Місцевий бюджет : 94 000,00 грн
Залучені кошти:
Із них
- місцевих підприємств
- спонсорські
- батьківські

416 50,00 грн

416 50,00 грн



1. Мета і основні завдання
Метою Програми є створення дієвого механізму організації та

проведення відпочинку та оздоровлення дітей і молоді закладів освіти у 2023
році, який  врахував би соціально-економічні, територіально - географічні
особливості, потреби регіону та був спрямований на збільшення як якісних, так
і кількісних показників оздоровлення та відпочинку.

Основні завдання Програми:
- забезпечення оздоровлення дітей;
- впровадження альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей і

молоді у пересувних таборах наметового типу;
- здійснення під час оздоровчої кампанії виховного процесу з обов’язковим

застосуванням таких складових, як аспекти патріотичного виховання,
профілактика негативних явищ, етико – естетичний та духовний розвиток
особистості, укріплення фізичного та психічного здоров’я дитини;

- впровадження та застосування інноваційних методів, форм та засобів
роботи з дітьми та молоддю під час проведення оздоровчо–відпочинкової
кампанії;

- підвищення престижу вітчизняної системи відпочинку та оздоровлення
дітей;

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності  закладів
відпочинку всіх типів, недопущення їх закриття.

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги

Категорія дітей Кількість
дітей в
регіоні

(станом на
01.01.2023)

Планується
оздоровити

%
від

контингенту

Діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування

7 4 57%

Діти-інваліди 8 5 63%
Діти, які постраждали внаслідок
катастрофи на ЧАЕС

- - -

Діти з малозабезпечених сімей та
багатодітних сімей

97 60 62%

Талановиті та обдаровані діти 22 10 45%
Діти учасників АТО, БД та
внутрішньо переміщених осіб, діти
Захисників і Захисниць та загиблих
захисників.

14 13 93%



2. Перелік напрямків, завдань і заходів Програми
Напрямами Програми є:

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку;

- створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів
відпочинку, недопущення їх закриття.

3. Результативні показники
Виконання Програми дасть можливість:

- збільшити кількість дітей, особливо дітей пільгових категорій, охоплених
послугами оздоровлення та відпочинку у 2023 році;

- ефективно використати кошти селищного бюджету, в тому числі шляхом
розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей;

- удосконалити механізми співпраці, координації та контролю за
організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії;

- створити відкритий, об’єктивний та прозорий механізм підбору та
направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення  області та
України;

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Програма виконується шляхом здійснення її заходів та завдань

відповідними виконавцями.
Координація та організація виконання заходів Програми покладається на

головного спеціаліста відділу освіти. Головний  спеціаліствідділу освіти
здійснює контроль за станом впровадження і реалізації заходів цієї  Програми
та в установлений термін подає узагальнену інформацію Департаменту освіти
та науки Сумської ОДА, управління молоді та спорту ОДА про стан виконання
Програми.

 Начальник                                                                          Валентина ПОЛУЙКО



Додаток до Програми
оздоровлення

та відпочинку дітей
 на 2023рік

Інформація про кількість дітей та мережу освітянських дитячих  закладів оздоровлення та відпочинку,
що будуть надавати послуги влітку 2023 року

Загальна
кількість
закладів

оздоровлення
та відпочинку

Із них:
закладів оздоровлення закладів відпочинку

позаміські
(стаціонарні)

санаторного
типу

з денним  перебуванням Мовнихзаго
нів

Пришкільні Профільні Праці та
відпочинку

К-ть
таборів
/мовни

х
загонів

К-ть
дітей

К-ть
табо-
рів

К-ть
дітей

К-ть
табо-
рів

К-ть
дітей

К-ть
табо-
рів

К-ть
дітей

К-ть
табо-
рів

К-ть
дітей

К-ть
табо-
рів

К-ть
дітей

К-ть
табо
рів

К-ть
дітей

Заплано-
вано у

2023 році
2/2 125 - - - - 2 105 - - - - 2 20



Оздоровча робота

Напрямки оздоровлення

Усь
о -го
табо
-рів

План
у-

ється
оздор

о-
вити
дітей

Термін
роботи
таборів
(указа-
ти дати

по
кожній
зміні)

К-ть
змін

Середн
я

вартіст
ь

харчу-
вання в
день на

одну
дитину
(грн.),
з них з

МБ

Заплановано коштів (тис.грн.)
Усьог

о
Бюд-
жетн

их

Місце
вих

госпо-
дарств

Спон-
сорськ

их

Батькі
в-

ських

Виділено
коштів на
здешевле

ння
путівки в
заміськом
у таборі,
у т.ч.  на
1 путівку

Пришкільні табори
закладів освіти 2 105

29.05-
15.06.2

023
1

63,80
Мб

40,00
93,78
6

58,8 - - 34,986
24,0МБ

Мовні табори на базі
закладів освіти 2 20

29.05-
15.06.2

023
1

63,80
    Мб
40,00

17,86
4 11,2 - - 6,664

Профільні табори на базі
закладів освіти
Профільні табори на базі
позашкільних закладів
                     УСЬОГО

4 125
29.05-
15.06.2

023
1

63,80
    Мб
40,00

111,6
50 70,0 - - 41,650 24,0

Начальник                                                                                                                  Валентина ПОЛУЙКО



Заходи з відпочинку та оздоровлення дітей на 2023 рік

№
п/
п

Заходи Термін
виконанн

я

Виконавець Джерела
фінансува

ння

Очікуване
фінансуван

ня,  грн.

Очікувані
рузультати

1. Організува
ти

оздоровлен
ня та

відпочинок
дітей в

таборах з
денним

перебуванн
ям на базі
закладів
освіти

29.05.202
3-

15.06.202
3

Заклади
загальної
середньої

освіти
Чупахівсько
ї селищної

ради

Місцевий
бюджет-
70000грн

 залучені
кошти-

41650 грн

111650,00 Збільшенн
я кількості
оздоровлен

их дітей
шкільного

віку

2. Організува
ти та

забезпечит
и

відпочинок
та

оздоровлен
ня дітей в
наметовом

у
містечкові
«Сузір’я »,

таборі
«Космос»

Протягом
оздоровч

ого
періоду

Відділ
освіти,

культури,
туризму,мол

оді та
спорту

Чупахівсько
ї селищної

ради

Місцевий
бюджет-

24 000 грн

24 000,00  Збільшенн
я кількості
оздоровлен
их дітей та

молоді
пільгових
категорій



                                                                                                                      Додаток 2

до  Програми
оздоровлення
та відпочинку

дітей
на 2023рік

ПОРЯДОК
підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення

області та України
1. Підбір та направлення дітей на оздоровлення здійснюється до закладів

відпочинку та оздоровлення області та України, які визнані переможцями
процедури закупівлі послуг з оздоровлення за  державні кошти, що проводиться
управлінням молоді та спорту обласної державної адміністрації (далі –
облдержадміністрації), головним спеціалістом відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради відповідно до чинного законодавства з питань
закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти (або до тих закладів
відпочинку та оздоровлення області, путівки до яких закуповуються за рахунок
коштів обласного бюджету, що розподіляються між містами та районами області
згідно з відповідним рішенням сесії обласної  ради).

 2. До закладів оздоровлення, відпочинку області та України направляються
діти віком від 4 до 7 років (перебувають у закладах разом із батьками або іншими
законними представниками) та від 7 до 18 років (перебувають самостійно) таких
пільгових категорій:

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
дітям осіб, визнаних учасниками бойовихдій відповідно до пункту 19

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»;

дітям-інвалідам;
дітям, потерпілим від наслідків Чорнобильської катастрофи;
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій,

катастроф;
дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи,
дітям із багатодітних сімей;
дітям із малозабезпечених сімей;
дітям, які перебувають на диспансерному обліку;
талановитим та обдарованим дітям (переможцям та призерам міжнародних,

всеукраїнських, обласних, районних, міських олімпіад, конкурсів, фестивалів,
змагань, спартакіад);

відмінникам навчання;
лідерам дитячих громадських організацій;



дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під
час виконання службових обов’язків;

дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), у районі  проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній
операції;

дітям, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського
протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
масових акцій громадянського протесту;

дитячим творчим колективам та спортивним командам;
дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, на

підставі поданих заяв з урахуванням дати їх подання».
3. Відбір та направлення дітей  на оздоровлення  здійснюється головним

спеціалістом відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної  ради
відповідно до категорій дітей, зазначених у пункті 2 цього Порядку,  на підставі
поданих заяв, медичних карток з обов’язковою довідкою  про стан санітарно-
епідеміологічного нагляду та документів, що підтверджують категорію дитини,
виходячи з того, що за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів дитина
має право на забезпечення путівкою до закладів відпочинку та оздоровлення
лише один раз на рік (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці
та відпочинку).

4. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради Бондаренко С.П.разом із документами згідно додатку 1 до порядку
підбору та направлення дітей до закладів відпочинку та оздоровлення області та
України, що підтверджують категорію дитини, надають відповідні документи  до
управління молоді та спорту та Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, список дітей за підписом заступника селищного голови  не
пізніше ніж за 5 днів до початку оздоровчої зміни (додаток 1 до Порядку). Один
примірник відповідно оформлених та затверджених списків залишається в
управліннях молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації, другий – у
дитячому закладі відпочинку та оздоровлення, один у  спеціаліста з відділу
освіти, молоді та спорту.

5. Проїзд дітей до закладів відпочинку та оздоровлення здійснюється за
рахунок коштів батьків, благодійних організацій  та інших джерел, незаборонених
законодавством.

6. У разі неприбуття дитини на відпочинок або невідповідності документів
у денний термін проводиться заміна дитини.



7. Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради  несе повну матеріальну відповідальність за нецільове використання
путівки в розмірі повної її вартості .
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Додаток 1
                                                                                                                                               до Порядкупідбору та

направлення
                                                                                                                                     дітей до закладів відпочинку та

                                                                                                                                         оздоровлення

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

Категорія Перелік документів

Діти-сироти 1. Заява від опікуна (піклувальника)
2. Свідоцтво про народження (копія)
3. Довідка з місця проживання
4.Свідоцтво про смерть обох батьків (копії), або документ який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, позбавлені
батьківського
піклування

1. Заява від опікуна (піклувальника)
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Рішення суду  або органу опіки та піклування ро позбавлення батьківських прав(копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти осіб, визнаних
учасниками бойових
дій відповідно до
пункту 19 частини

1.Заява від батьків
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Посвідчення учасника бойових дій (копія)
4. Довідка з місця проживання
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5. Документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань АТО в районах її
проведення
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, один з батьків
яких загинув під час
масових акцій
громадянського
протесту або помер
внаслідок  поранення,
контузії чи каліцтва,
одержаних під час
масових акцій
громадянського
протесту

1. Заява від батьків або інших законних представників
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, один з батьків
яких загинув (пропав
безвісти) у районі
проведення
антитерористичних
операцій , бойових дій
чи збройних
конфліктів  або помер
внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва,
одержаних у районі
проведення

1. Заява від батьків або інших законних представників
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)



антитерористичних
операцій, бойових дій
чи збройних
конфліктів, а також
внаслідок
захворювання,
одержаного в період
участі в
антитерористичної
операції
Діти-інваліди

(направляються в разі
відсутності медичних
протипоказань та
здатності до
самообслуговування)

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Посвідчення дитини - інваліда (копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти з багатодітних
сімей

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка про склад сім’ї
4. Довідка з місця проживання
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
6.  Копія посвідчення дитини з багатодітної родини



Діти з

малозабезпечених
сімей

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка про склад сім’ї
4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості
5. Довідка з місця проживання

  6.Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти батьки яких
загинули від
нещасних випадків на
виробництві або під
час виконання
службових обов’язків

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка про склад сім’ї
4. Довідка з місця проживання
4. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ, який підтверджує належність дитини до
зазначеної категорії (копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Талановиті та
обдаровані діти, діти,
які  є лідерами
дитячих громадських
організацій

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про
надання путівки
5. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця
або призера ( 1-3 особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади,
конкурсу

5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)



Відмінники навчання 1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Клопотання керівного органу про надання путівки
5. Ксерокопія табелів навчання за останні 2 роки, що підтверджують належність дитини до
відмінників навчання
6. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, потерпілі від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

1. Заява від батьків
2. Свідоцтво про народження дитини (копія)
3. Довідка з місця проживання
4. Посвідчення дитини, потерпілої від наслідків Чорнобильської катастрофи (копія)
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, які постраждали
внаслідок стихійного
лиха, техногенних
аварій, катастроф

1.Заява від батьків
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4.Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Дитячі творчі
колективи та
спортивні команди

1.Заява від батьків
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4.Список дитячого творчого колективу , спортивної команди, завірений керівником закладу. до
якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда.



5.Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про
надання путівки
6.Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця
або призера (1-3 особисте або командне місце),, лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади,
конкурсу отримані упродовж останніх 3 років.
7. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти працівників
агропромислового
комплексу та
соціальної сфери села

1.Заява від батьків
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4.Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія), а саме: довідка з
місця роботи батьків або одного з батьків (або копія трудової книжки) про те, що батьки , або один з
батьків, які працюють у сільській місцевості, зокрема, у фермерському чи особистому селянському
господарстві, на підприємствах, в організаціях, що виробляють або переробляють
сільськогосподарську продукцію, на підприємствах будівництва. Меліорації та хімізації, у
ветеринарних лікарнях, закладах освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, у відділеннях
поштового зв’язку, побутовій та комунальній службах.
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти, які перебувають
на диспансерному
обліку

1.Заява від батьків
2.Свідоцтво про народження дитини (копія)
3.Довідка з місця проживання
4.Медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.
5. Довідка з місця навчання про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до
дитячого оздоровчого закладу за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи
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пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Діти, зареєстровані як
внутрішньо
переміщені особи

1. Заява від батьків або інших законних представників.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання.
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась
путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не
враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку).

Безпритульні та
бездоглядні діти (діти,
які опинились у
складних життєвих
обставинах)

1. Заява від батьків або інших законних представників.
2. Свідоцтво про народження дитини (копія).
3. Довідка з місця проживання або закладу соціально-психологічної реабілітації.
4. Документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія).
5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в
поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти
державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та
відпочинку).



Додаток 2

до Порядку підбору та направлення
дітей до закладів відпочинку та

оздоровлення
Штамп організації

СПИСОК
дітей Чупахівської селищної ради,

які направляються на оздоровлення та відпочинок до

на ___________________зміну

з _________________20___ р. до _________________20__р.

№
пор.

Прізвище, ім’я, по
батькові

Дата
народженн

я

Місце
навчання,

клас

Домашня адреса,

телефон

Батьки: П.І.Б., місце
роботи, посада

Категорія



                                                                                                                                          Додаток 3

  до Порядку підбору та направлення
 дітей до закладів відпочинку та

                                                                                                                                     оздоровлення

                                                         Фінансовий звіт про використання путівок

до ________________________________________

на ___________________зміну

з _________________20__ р. до _________________20__р

№
по
р.

За розподілом Фактично використано Сума, що підлягає
поверненню

кількість
путівок

ціна сума кількість
путівок

ціна сума

Список дітей додається



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме   скликання
 Двадцята сесія

   ПРОЕКТ РІШЕННЯ
23.12.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження Програми розвитку

освіти Чупахівської територіальної громади

 на  2023-2026  роки

Відповідно до  пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Конституції України, Конвенції «Про права дитини»,
законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства»,
постанов Кабінету Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства
освіти і науки України,  враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури ,
Чупахівськаселищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму розвитку освіти Чупахівської територіальної громади  на
2023-2026 роки (додається).
2. Відділу фінансів Чупахівськоїселищної ради передбачити кошти на
фінансування даної Програми в межах наявного фінансового ресурсу.
3.Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти,культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

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

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК



Додаток
до рішення 20 сесії

восьмого скликання
від 23.12.2022 року

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

«Освіта Чупахівської територіальної громади
Охтирського району Сумської області в 2023-2026 роках»



1. Паспорт

Програми  розвитку освітиЧупахівської територіальної громади
Охтирського району Сумської області  на 2023-2026 роки

(далі - Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми
Відділ освіти,культури, туризму,

молоді та спорту Чупахівської
селищної ради2 .Дата, номер і назва розпорядчого

документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

3. Розробник Програми Відділ освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської
селищної ради4. Співрозробники Програми Чупахівська селищна рада,керівники
закладів освіти5.

Відповідальний виконавець Програми
Чупахівська селищна рада, відділ

освіти, культури, туризму,  молоді
та спорту Чупахівської селищної6. Учасники Програми Чупахівська селищна рада, відділ
освіти, культури, туризму,  молоді
та спорту Чупахівської селищної
ради ,  заклади освіти Чупахівської

7. Термін реалізації Програми 2023-2026 рік

8. Перелік бюджетів, що беруть участь у
виконанні Програми

Державний, місцевий,обласний, інші
кошти

9. Загатьний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього, у тому числі:

47067,85тис.грн

9.1.кошти державного бюджету 19,5 тис. гривень
9.2. кошти місцевого бюджету

7020,35тис.грн
1279 тис. гривень

9.3.Інші кошти 40028,0  тис.грн



ВСТУП

Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості.
Вона формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання
різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй
для подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть
орієнтуватися в сучасних реаліях, бути підготовленою до життя. Цього
потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається.

Освіта - одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових
держави. Освітній простір Чупахівської селищної ради забезпечує потреби
всіх категорій населення в навчанні й вихованні, наданні різних видів
освітніх послуг. Головним напрямом його вдосконалення є досягнення
практичних результатів щодо розширення доступності, зростання
ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

Курс керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні
суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку
традиційних факторів розвитку, у тому числі й переосмислення функції
освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних
суспільних змін. Виважена та гнучка освітня політика може успішно
реалізуватися через програму розвитку освіти, що своєю спрямованістю і
змістом відповідає економічним, соціокультурним умовам і перспективам їх
розвитку Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади.

Розвиток системи шкільної освіти вимагає постійного оновлення
технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до
суспільно-політичних, економічних і технологічних змін у світовому
просторі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного
інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення
якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти,
включення предметів цього циклу до навчальних планів освіти.

У навчальному процесі гостро відчувається нестача і застарілість
навчально-методичних ресурсів.

Існує нагальна потреба вдосконалення системи пошуку, розвитку й
педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання
творчого самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості в
сучасному суспільстві.

Важливим завданням є забезпечення повноцінного виховання та
навчання дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами. Однією з умов для
виховання дитини-інваліда в сім’ї, отримання освіти за місцем проживання є
впровадження інклюзивного навчання. Саме ця форма навчання передбачає
створення того освітнього середовища, яке б відповідало потребам і
можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного
розвитку.



Актуальною проблемою є формування єдиної виховної системи на
засадах духовних цінностей українського народу, забезпечення творчого,
інтелектуального та духовного розвитку дітей, створення належних умов для
зайнятості здобувачів освіти у вільний від уроків час. Подальшого оновлення
потребує матеріально-технічна база закладів дошкільної та загальної
середньої освіти.

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у
системі освіти, а існуюче фінансове забезпечення вимагає пошуку нових
підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання.

Програма розвитку освіти «Освіта Чупахівськоїтариторіальної
громади Охтирського району Сумської області на 2023-2026 роки» (далі -
Програма) розроблена відповідно до Конституції України; законів України
«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  «Про охорону
дитинства» (зі змінами);«

2. Мета Програми
Метою Програми є: забезпечення рівного доступу до якісної освіти

всім мешканцям Чупахівської селищної ради, створення в кожному закладі
освіти сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я
учнів, формування здорової, творчої особистості шляхом створення умов для
здобуття якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини
і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту,
реалізації концепції формування єдиного освітнього простору громади,
підвищення авторитету педагогів, консолідації зусиль органів місцевого
самоврядування, установ та організацій.

3. Шляхи та засоби розв’язання проблем,

обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Забезпечення інноваційного розвитку освіти, переходу на новий рівень
надання освітніх послуг буде досягатися за рахунок:

-консолідації зусиль органів місцевого самоврядування щодо розвитку
дошкільної освіти як первинної ланки системи неперервної освіти,
спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента
дошкільної освіти;

- забезпечення функціонування освітніх округів;
ужиття заходів щодо створення та підвищення ефективності

діяльності опорних шкіл;
- оснащення і переоснащення закладів освіти сучасним обладнанням,

навчальними комп’ютерними комплексами, засобами підключення до
Інтернету для підвищення якості освітнього процесу та управлінської
діяльності;

- забезпечення навчання дітей та молоді з числа вимушено переміщених
осіб у закладах освіти;



 - створення умов для реалізації та поширення моделі інтегрованого та
інклюзивного навчання дітей у закладах дошкільної та загальної середньої
освіти; використання навчально-методичного потенціалу для надання послуг
дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

- збереження мережі закладів освіти, залучення до навчання в цих
закладах якомога більшої кількості дітей та учнівської молоді, стимулювання
їх до суспільно корисної діяльності;

- оновлення навчально-матеріальної бази закладів сучасним
обладнанням, технікою, матеріалами, інструментами та пристроями;

- проведення капітального та поточного ремонту будівель, споруд,
комунікацій та обладнання.

- стимулювання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, через розширення мережі будинків
сімейного типу, прийомних сімей, опікунства та патронату;

- створення навчальних програм, соціально-освітніх проектів
краєзнавчого, національно-патріотичного спрямування;

- активізації роботи педагогічних колективів закладів освіти у напрямку
розвитку здібностей та творчого потенціалу здобувачів освіти, створення
сприятливого середовища для самореалізації обдарованої учнівської молоді
та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

-ужиття конкретних заходів щодо вдосконалення системи виховної
роботи, що передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних
засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної роботи;

- сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування,
широкого його залучення до вирішення питань організації навчально-
виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового
способу життя учнівської молоді;

-застосування здоров’я збережувальних технологій у освітньому
процесі;

- сприяння розвитку фізкультури і спорту в громаді з метою збільшення
обсягів рухової активності дітей за рахунок організації роботи гуртків
спортивного спрямування та пропагування здорового способу життя;

- забезпечення належних умов функціонування психолого-медико-
педагогічної консультації;

-підвищення ефективності надання психологічних і соціальних послуг
спеціалістами психологічної служби, зокрема заповнення вакантних посад та
поліпшення якісного складу;

-забезпечення системної консультативної психологічної та соціально-
педагогічної роботи з дітьми з сімей вимушено переміщених осіб, сімей,
члени яких загинули чи знаходяться в зоні проведення АТО;

- уведення «години психолога» та факультативів психологічного
спрямування в навчально-виховний процес закладів освіти;

- здійснення заходів щодо соціально-психологічної профілактики
негативних наслідків суспільних подій у психіці та поведінці дітей, різних
форм залежності, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та
агресивної поведінки шляхом упровадження профілактичних програм



навчання учнів новим формам поведінки, виховання стресостійкості
особистості, здатної самостійно, ефективно й відповідально будувати своє
життя;

, - забезпечення якісного підвищення фахового рівня вчителів,
упровадження інноваційних форм і методів навчання, вивчення,
узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

-стимулювання та мотивування педагогів до самоосвіти та фахового
зростання; формування цілісної системи неперервної освіти педагогів,
єдиного інформаційно-освітнього простору для найповнішого комплексного
задоволення їхніх потреб в освітніх послугах;

' - організації спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів для роботи з дітьми, які мають особливості
психофізичного розвитку, в умовах інклюзивного навчання;

- удосконалення практики морального та матеріального заохочення
творчо працюючих педагогічних працівників, які мають вагомі успіхи в
педагогічній діяльності; сприяння забезпеченню економічних і соціальних
гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

* - використання різних джерел фінансування закладів для зміцнення їх
матеріально-технічної бази, раціональне використання загального і
спеціального фондів державного та місцевого бюджетів, інших
незаборонених законодавством коштів.

Видатки на фінансування Програми за рахунок коштів, передбачених на
утримання галузі освіти Чупахівської селищної ради.

 Термін дії Програми – 2023 - 2026 роки.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо

доступності здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;
- забезпечення функціонування та розвитку мережі закладів освіти;

-   забезпечення організованої участі випускників у зовнішньому
незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників системи загальної

середньої освіти ;
-підвищення якості надання освітніх послуг та організації проведення

державної підсумкової атестації відповідно до вимог;
- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази

закладів освіти;
' - модернізація матеріально-технічної та методичної бази закладів з

природничо-математичних дисциплін;
- оснащення закладів засобами інформаційно-комунікаційних

технологій;
- забезпечення ефективного функціонування освітніх округів;
-збереження та зміцнення здоров’я дітей, учнівської молоді протягом

усього періоду перебування в закладах освіти;
- створення умов для реалізації освітніх потреб обдарованої молоді;



- забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу;
- упровадження нових форм і методів підвищення кваліфікації

педагогічних працівників;
- створення умов для забезпечення рівного доступу дітей та

учнівської молоді до якісної позашкільної освіти;
- підвищення рівня навчального, інформаційного, методичного та

науково-методичного забезпечення діяльності закладів освіти.

5. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми, очікуваний результат

наведено в додатку 2

 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
Чупахівська селищна рада.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним
звітуванням про хід реалізації Програми через засоби масової інформації,
громадські об’єднання, а також прозорістю використання фінансових
ресурсів.

 Узагальнену інформацію про хід виконання Програми відділ освіти
селищної ради подає до 01.02.  для подальшого розгляду сесією
Чупахівської селищної ради.



8. Очікувані результати

9. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок
коштів державного, обласного та місцевого бюджетів  у межах видатків на
галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не
заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.Обсяг
фінансування Програми уточняються щороку на відповідний рік у межах
прогнозованих показників та можливостей дохідної частини бюджету, а
також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх
фінансування наведений у додатку 2 до Програми.

Виконання Програми розвитку освіти на 2023-2026 роки  дасть змогу
забезпечити досягнення таких показників:

№
з/п*

Найменування показника Кількісні
виміри

показників
розвитку

1 2 3
1. Охоплення дітей дошкільною освітою 90%
2. Оснащення закладів дошкільної освіти універсальними

навчальними комп’ютерними комплексами
95%

3. Оснащення закладів загальної середньої освіти 100%
ІІІ ступенів навчальними комп’ютерними комплексами

4. Підключення закладів загальної середньої освіти    до
Інтернету

100%

5. Підвезення учнів сільських шкіл, які проживають за межею
пішохідної доступності, до місць навчання та у зворотному
напрямку шкільними автобусами

100%

6. Забезпечення закладів загальної середньої освіти  навчальним 80%
обладнанням з природничо-математичних і технологічних

дисциплін
7. Збільшення кількості стипендіатів з числа обдарованої молоді 20
8. Забезпечення закладів освіти:

практичними психологами 100%
соціальним педагогами 100%

9. Економія бюджетних коштів за рахунок упровадження заходів
з енергозбереження (тис. гривень)

10%



Програмаскладається:
1. Підпрограма «Дошкілля»

2. Підпрограма  «Перші кроки»
3. Підпрограма «Нова українська школа «Школа майбутнього»»

4. Підпрограма «Профільне навчання»

5. Підпрограма «Шкільний автобус»

6. Підпрограма «Безпечне та якісне  харчування учнів ЗЗСО»

7. Підпрограма «Здоров'я через освіту»

8. Підпрограма «Освіта дітей з особливими освітніми потребами «Особлива
дитина»»

9. Підпрограма «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та
підтримки»»

10.Підпрограма «З Україною в серці»

11.Підпрограма «Кадри »

12.Підпрограма «Комфортний заклад освіти»



І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Підпрограма ДОШКІЛЛЯ

Мета:
1. розробка механізму розвитку дошкільної освіти та його впровадження в практику роботи;
2. забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності

здобуття такої освіти у закладах дошкільної освітиЧупахівської селищної ради, зокрема дітьми п'ятирічного віку;
3. упровадження оновленої системи неперервної освіти педагогів дошкілля;
4. створення сучасного навчально-методичного забезпечення якісної дошкільної освіти громади ;
5. підтримка та розвиток творчих ініціатив працівників дошкільної освіти громади; пошук нових моделей роботи з батьками

й громадскістю.

Проблеми, які потребують вирішення:

2.1. інтеграції дітей з особливими потребами в дитяче середовище ЗДО;
2.2. недостатня кількість навчально-наочних посібників, художньої літератури, електронних інформаційних ресурсів, що
негативно впливає на якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компоненту дошкільної освіти

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Організувати:

· роботу щодо

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники

Не
потребу

+ + + + Забезпечення
захисту



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

реалізації Державних
базових програм
розвитку дитини
дошкільного віку,
додаткових
загальноукраїнських та
регіональних програм з
дошкільної освіти;
· роботи з
обдарованими дітьми;
· оновлення стратегії й
тактики взаємодії ЗДО з
батьками й
громадськістю;
· науково-методичний
супровід професійного
розвитку педагогічних
працівників за
індивідуальними

ЗДО є
фінансу
вання

конституційн
их прав дітей
дошкільного
віку і
державних
гарантій щодо
здобуття
високоякісної
дошкільної
освіти



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

освітніми траєкторіями;

2.1 Створити:

· систему електронних
інформаційних
ресурсів для ЗДО
Чупахівської громади

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

2.Забезпечення відповідності інфраструктури  закладів дошкільної освіти потребам і запитам населення

2.1
1

Забезпечення
проведення
модернізації
матеріально-технічної
бази дошкільної освіти
(забезпечення сучасним
обладнанням, меблями,
іграшками, твердим і
м’яким інвентарем

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

335,0 25,0 40,0 120,0 150,0 зміцнення
навчально-
методичної та
матеріально-
технічної бази
дошкільних
навчальних
закладів



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

,оснащення пралень і
харчоблоків технічним
та технологічним
обладнанням.

2.2 Оснащення закладів
дошкільної освіти
універсальними
навчально-
комп’ютерними
комплексами,
придбання БФУ,
телевізорів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Інші
кошти

50,0

310,0 50,0

10,0

80,0

20,0

80,0

20,0

100,0

2.3 Придбання сучасного
спортивного
обладнання,
обладнання ігрових
майданчиків, м’яких
модулів для розвитку

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

40,0 20,0 20,0 Створення
належних
умов для
здобуття
дошкільної
освіти



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

рухливих навичок
дошкільнят

2.4 забезпечити заклади
довідковою
літературою,
демонстраційними
табли-цями,
дидактичними
матеріалами,
інструментами,
приладами, моделями,
технічними засобами
навчання відповідно до
переліку навчально-
наочних посібників та
лабораторного
обладнання,
рекомендованого МОН
України для

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 зміцненню
навчально-
методичної та
матеріально-
технічної бази
дошкільних
навчальних
закладів



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

використання в
закладах дошкільної
освіти

Усього за завданням 2 Місцеви
й
бюджет

інші

445,0

310,0

30,0

50,0

75,0

80,0

145,0

80,0

195,0

100,0

3. Модернізація змісту та підвищення якості дошкільної освіти

3.1 Робота ЗДО щодо
оновлення змісту, форм
та методів роботи з
дітьми відповідно до
вимог державних
базових програм та
додаткових
загальноукраїнських і
регіональних програм із

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

+ + + + науково-
методичного
супроводу
професійного
розвитку
педагогічних
працівників за
індивідуальни
ми освітніми



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дошкільної освіти траєкторіями;

3.2 Участь у конкурсах
майстерності
педагогічних
працівників закладів
дошкільної освіти
різних рівнів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

+ + + +

3.3 Організація та
проведення конкурсу на
кращий сайт закладу
дошкільної освіти

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Розширення
мережі
інформаційни
хресурсів для
формування
єдиного
інтернет-
середовища
системи
дошкільної
освіти.



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.4 Розроблення та видання
методичних
рекомендацій з
організації освітнього
процесу для
педагогічних
працівників закладів
дошкільної освіти

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Зміцнення
навчально –
методичної
бази ЗДО.

4. Створення сучасного, інклюзивного, безпечного та комфортного освітнього середовища

4.1 Упровадження заходів з
енергозбереження
(термомодернізація
будівлі, утеплення стін
та фасаду, ремонт
ганків…) (Капітальний
ремонт ЗДО «Сонечко -
1»)

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Зменшення
обсягів
споживання
енергоносіїв,
створення
сприятливих
умов для
надання
якісних



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Інші

200,0 200,0 освітніх
послуг

5.Упровадження охоронних заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки в закладах освіти

5.1 Укладання угод щодо
охорони будівель та
споруд

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

7,0 7,0 Реалізація
належного
рівня безпеки
та
правопорядку
в закладах
освіти.

5.2 Забезпечення
функціонування
«Тривожної кнопки »

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної

Місцеви
й
бюджет

7,0 7,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Державн
ий
бюджет

Інші

5.3 Установлення
охоронної сигналізації,
камер
відеоспостереження

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

80,0 80,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.Реалізація заходів з пожежної безпеки в закладах освіти

6.1 Обладнання систем
пожежної сигналізації
та систем оповіщення
про пожежу

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

50,0 50,0 Забезпечен
ня захисту
життя і
здоровя
учасників
освітнього
процесу.

6.2 Обладнання будівель
пристроями захисту від
прямих попадань
блискавки та вторинних
її проявів

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник

Місцеви
й
бюджет

Державн

60,0 60,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗДО ий
бюджет

Інші

6.3 Обробка деревяних
конструкцій горищних
покриттів засобами
вогнезахисту

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

150,0 150,0

7 .Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних
психічних і фізичних особливостей



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.1 здійснення соціально-
педагогічного
патронату дітей, які не
мають можливості
відвідувати дошкільні
навчальні заклади через
стан здоров’я тощо

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

- + + + + забезпеченню
особистісного
зростання
кожної
дитини з
урахуванням
її нахилів,
здібностей,
індивідуальни
х
особливостей
дошкільної
освіти

7.2 охоплення дітей
п`ятирічного віку всіма
формами дошкільної
освіти – 100%

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу

- + + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вання

8. Психолого-педагогічний супровід щодо реалізації Базових програм розвитку дітей дошкільного віку

8.1 Розробити єдині
підходи в організації
діагностичної
діяльності у напрямку
комплексного вивчення
соціально-
психологічної
готовності дитини
дошкільного віку до
навчання у школі

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + поліпшенню
якості
дошкільної
освіти

8.2 Провести цикл
семінарів щодо
психологічного
супроводу програми
завдань базових
програм розвитку дітей

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗДО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + поліпшенню
якості
дошкільної
освіти



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дошкільного віку

Усього за розділом Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

799,0

510,0

30,0

250,0

349,0

80,0

225,0

80,0

195,0

100,0



Підпрограма  «Перші кроки »
Мета:  Метою проекту є створення адаптивної мережевої системи підготовки педагогічних кадрів до реалізації завдань
Державного стандарту початкової загальної освіти.
1. Стрижневими особливостями Державного стандарту початкової загальної освіти є:
1.1 формування ключових компетентностеймолодших школярів (зокрема, загальнокультурної, громадянської,
здоров’язбережувальної, інформаційно комунікаційної), які дають можливість ефективно брати участь у різних життєвих
сферах діяльності;
1.2 екологічна спрямованість освіти та посилення природничої складової стандарту, що надасть можливість розвивати
здатність учня розв′язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов′язані з
реальними об′єктами природи у сфері відносин «людина – природа»;
1.3 вивчення іноземної мови з 1 класу, що буде сприяти формуванню здатності особистості застосовувати у конкретному
спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями;
1.4 використання здоров’язбережувальних технологій, що сприятиме набуттю учнями навичок збереження, зміцнення,
використання здоров′я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури;
1.5 формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної компетентності для реалізації їх
творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Підготовка та перепідготовка кадрів

1. Загальна фахова підготовка учителів початкових класів



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1 Забезпечити курсову
перепідготовку
вчителів початкових
класів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП
П

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + 100%
підвищення
кваліфікації
учителів
початкових
класів щодо
реалізації
змісту
Державного
стандарту;

1.2. Сприяти формуванню
готовності вчителів
ПШ до:
· здоров’язбережуваль
них технологій
· створення єдиного
інформаційно-
освітнього простору
дошкільного  закладу та

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП
П

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + сформовані
(на рівні
початкової
школи)
ключові
компетентнос
ті молодших
школярів



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

школи І ступеня задля
всіх рівнів освітнього
процесу, підвищення
його ефективності та
реалізації соціального
замовлення сучасного
суспільства

1.3. · . Курсова
перепідготовка
вчителів іноземної
мови  та інформатики,
що працюють у
початкових класах

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП
П

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Сформована
комунікативн
а
компетентніст
ь
(застосування
іноземної
мови у
конкретному
спілкуванні

2.Науково-методичний супровід діяльності учителя



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1 · Тренінги «Новинки
НУШ»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП
П

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + підвищення
кваліфікації
учителів
початкових
класів щодо
реалізації
змісту
Державного
стандарту

2.2 Консультпункти

· «На допомогу
вчителю 1-го класу»
· На допомогу вчителю
2-го класу»
· «На допомогу
вчителю 3-го класу»
· «На допомогу
вчителю 4-го класу»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП
П

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

2.3 Галерея передового
педагогічного досвіду:
створення картотеки,

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО,ЦПРП

Не
потребу
є
фінансу

+ + + + підвищення
кваліфікації
учителів
початкових



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

презентацій П вання класів щодо
реалізації
змісту
Державного
стандарту



Підпрограма
Нова українська школа -«Школа майбутнього»

Мета: визначення та набуття ясного розуміння сучасної української школи, здатної підтримувати учнів у їх прагненні
ставати новаторами, використовувати набуті знання та креативність у створенні нових відкриттів для суспільства.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Реалізація концепції Нової української школи

1.1 Створити у закладах
освіти Чупахівської
громади середовище
для різнобічного
розвитку, виховання й
соціалізації
особистості, яка
відповідає вимогам
часу

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

1.2 Меблі (одномісні
парти, робоче місце
вчителя, меблева

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

120,0 20,0 10,0 30,0 60,0

Створення
сучасного



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

стінка, дошка) Державн
ий
бюджет

інші 750,0 200,0 250,0 200,0 100,0

освітнього
середовища.

Поліпшення
матеріально-
технічної бази

1.3 ЗАКУПІВЛЯ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ ТА
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
НАВЧАЛЬНИХ
КАБІНЕТІВ
ПОЧАТКОВОЇ ТА
БАЗОВОЇ ШКОЛИ

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

20,0 5,0 3,0 10,0 2,0

1.4 Закупівля
комп’ютерного
обладнання,
мультимедійний
контент, засоби
навчання за

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий

150,0 0,0 100,0 20,0 30,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

реалізацією проєкту
реалізації ДСБСО

бюджет

інші

40,0 20,0 20,0 кабінетів.

Ужиття
заходівв щодо
покращення
результатів
ЗНО

1.5 Проведення конкурсу
на кращий кабінет
щодо створення нового
освіт- нього простору в
умовах НУШ

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

7,0 1,0 2,0 2,0 2,0

1.6 Проведення нарад,
круглих столів … їз
питань ЗНО

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

+ + + +

1.7 · Забезпечити:
реалізацію оновлених
цілей і змісту освіти на

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник

Не
потребу
є

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

основі
компетентнісного
підходу та особистісної
орієнтації з
урахуванням світового
досвіду та принципів
сталого розвитку;

ЗО фінансу
вання

Удосконаленн
я форм і
методів
навчання  ,  з
метою
надання
якісних

1.8 · раціональне
використання
матеріально-технічних,
кадрових, фінансових
та управлінських
ресурсів суб’єктів
округу на основі
добровільної інтеграції
та кооперації;

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

1.9 · оволодіння
педагогічними

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник

Не
потребу



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

працівниками
новітніми
інтерактивними,
індивідуалізованими,
командними та
проектними
навчальними
технологіями для
спільної розробки
нового

ЗО є
фінансу
вання

освітніх
послуг

1.1
0

· перехід від
адміністративно-
розпорядчого
управління
навчальними закладами
до системи освітнього
менеджменту.

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ +

1.1 Організовувати: 2023- ВОКТМС, Не +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 наскрізний процес
навчання та  виховання,
який формує стійку
систему цінностей,
компетенцій, мотивів
до отримання та
використання набутих
знань

2026 керівник
ЗО

потребу
є
фінансу
вання

1.1
2

· сучасний ефективний
психолого-
педагогічний та
науково-методичний
супровід освітнього
процесу

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ +

1.1
3

Сприяти: участі
педагогів початкової
школи в розробці й
рецензуванні,

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

обговоренні нових
програм і підручників
на засадах діяльнісного
та компетентнісного
підходів до навчання;

· генеруванню
інноваційних ідей, їх
визначенню, відбору та
впровадженню.

вання

1.1
4

· Висвітлювати:
реформування шкільної
освіти та реалізацію
Концепції «Нова
українська школа» у
регіональних ЗМІ,
сайтах навчальних
закладів, у соціальних
мережах.

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Забезпечення відповідності інфраструктури ЗЗСО  потребам і запитам населення (опорні)

2.1 Трансформація мережі
ЗЗСО відповідно до
законів «Про освіту »,
«Про повну ЗСО»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

+ Створення
мережі ЗО
відповідно до
законодавства

2.2 Забезпечення належних
санітарно- гігієнічних
умов у приміщеннях
ЗО

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

Модернізація
ЗО

2.3 Створення медіотек у
ЗЗСО (опорних)

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий

200,0 100,0 100,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет

інші

300,0 150,0 150,0

2.4 Оновлення фонду
бібліотек

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

15,0 5,0 5.0 5,0 Формування
в учасників
навчального
процесу
інформаційної
культури,
любові до
книги

2.5 Оснащення спортивних
залів та майданчиків
сучасними
тренажерами, ігровим
та спортивним
обладнанням

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

70,0 20,0 20,0 30,0 Модернізація
навчально-
матеріальної
бази



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6 Забезпечення доступом
до Інтернету швидкістю
не менше 100 Мбіт/с

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші 21,0 5,0 7,0 9,0

3.Створення сприятливих умов для навчання та розвитку талановитої та творчо обдарованої  молоді

3.1 Надання адресної
підтримки обдарованій
молоді

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші 18,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Створення
механізму
підтримки та
розвитку
творчогопотен
ціалу
обдарованої
молоді.



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2 Залучення здобувачів
освіти до участі у
загальнодержавних та
регіональних конкурсах
з української мови та
ін.

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші 14,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Стимулюванн
я учнівської
молоді до
вивчення
державної
мови

3.3 Проведення конкурсу
«Шкільна бібліотека»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

+ + + + Удосконаленн
я діяльності
бібліотек ЗО

4.Інформатизація освіти

4.1 Упровадження в
освітній процес STEM-

2023- ВОКТМС,
керівник

Місцеви
й

Підвищення
якості освіти у



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

технологій 2026 ЗО бюджет
Державн
ий
бюджет

інші 210,0 10,0 50,0 50,0 100,0

ЗО

4.2 Упровадження в ЗО
електронних
щоденників та журналів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

+ + + + Підвищення
рівня якості
навчання

5.Упровадження психологічного супроводу та соціально- педагогічного патронажу освітнього процесу

5.1 Оснащення
психологічних
кабінетів відповідно до
положень Про

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн

23,0 5,0 3,0 15,0 Покращення
умов роботи
практичних



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

психологічний кабінет ий
бюджет

інші
200,0 100,0 100,0

психологів

5.2 Попередження проявів
насильства в
учнівському
середовищі,
запобігання булінгу,
суїцидальних та інщих
негативних проявів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет
Державн
ий
бюджет

інші

+ + + + Забезпечення
конституційни
прав дітей на
освіту, захист
від принижень
честі та
гідності.

6.Упровадження охоронних заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки в закладах освіти

6.1 Укладання угод щодо
охорони будівель та
споруд

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,

Місцеви
й
бюджет

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Державн
ий
бюджет

Інші

6.2 Забезпечення
функціонування
«Тривожної кнопки »

2023-
2026

Виконавчи
й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

17,0 7,0 10,0 Реалізація
належного
рівня безпеки
та
правопорядку
в закладах
освіти.

6.3 Установлення 2023- Виконавчи Місцеви 100,0 100,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

охоронної сигналізації,
камер
відеоспостереження

2026 й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

7.Реалізація заходів з пожежної безпеки в закладах освіти

7.1 Обладнання систем
пожежної сигналізації
та систем оповіщення
про пожежу

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий

Забезпечення
захисту життя
і здоровя
учасників
освітнього
процесу.



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗО бюджет

Інші

120,0

50,0 70,0

7.2 Обладнання будівель
пристроями захисту від
прямих попадань
блискавки та вторинних
її проявів

2023-
2026

,керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші
300,0 100,0 200,0

7.3 Обробка деревяних
конструкцій горищних
покриттів засобами
вогнезахисту

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,

Місцеви
й
бюджет



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Державн
ий
бюджет

Інші 400,0 200,0 200,0

Всього Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

722,0

2373,0

31,0

335,0

350,0

932,0

212,0

886,0

129,0

220,0



Підпрограма  «Профільне навчання»

Мета :
Метою Проекту є структурна розбудова існуючого  закладу    та форм організації навчання в громаді, найбільш доцільних з
точки зору забезпечення отримання кожною дитиною якісних освітніх послуг за умови продуктивного економічного
використання наявних ресурсів.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття якісної загальної середньої
освіти

1. · Удосконалення
структури закладів
загальної середньої
освіти

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ +

2. · Раціональне
використання
матеріально-технічних,
кадрових, фінансових

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу

+ + + + Виконання
Програми
сприятиме
підвищенню



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

та управлінських
ресурсів суб’єктів
громади на основі
добровільної інтеграції
та кооперації в роботі
ЗЗСО

вання якості
освітніх
послуг;форму
ванню
цілісної
системи
освіти,
єдиного
культурно-
освітнього
простору для
найповнішого
комплексного
задоволення
потреб
громадян і
регіонального
ринку праці в
освітніх

2. · Вивчення стану
впровадження
допрофільної
підготовки і
профільного навчання у
закладах освіти, оцінка
якості надання освітніх
послуг

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

3. Забезпечення 100%
охоплення дітей
шкільного віку
навчанням

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу

+ +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

· Запровадження
індивідуально-
екстернатної форми
навчання

· Організація
дистанційного
навчання з
використанням
сучасних
інформаційно-
комунікаційних
технологій
·

вання послугах.

4. · Забезпечення
відкритого доступу
громадян до інформації
щодо профілізації ЗЗСО

2023-
2026

ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Підпрограма «Шкільний автобус»
Мета проекту:
Метою є виконання чинного законодавства щодо забезпечення прав і законних інтересів учнів та їхніх батьків стосовно
отримання загальної середньої освіти; забезпечення захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і державних
гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти; підвищення якості освіти і своєчасне забезпечення
шкільними автобусами учнів із метою охоплення їх повноцінним навчально-виховним процесом; раціональне використання
кадрового потенціалу зазначених закладів освіти.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. · Продовжити роботу
щодо створення
належних умов щодо
утримання й
обслуговування
шкільних автобусів

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

2. ·дотриматися
виконання
чинного

· Підвезення учнів до
закладів освіти під час

2023-
Виконавчи

Місцеви
й

18,0 5,0 5,0 3,0 5,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

проведення предметних
олімпіад, конкурсів-
захистів МАН,
спортивних змагань,
оглядів художньої
самодіяльності, творчих
конкурсів, для
організації дозвілля
школярів (екскурсії до
театрів, музеїв).

2026 й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

бюджет законодавства
щодо
забезпечення
прав і
законних
інтересів
дітей, учнів та
їхніх батьків
щодо
доступності
та
безоплатності
здобуття
загальної
середньої
освіти
·створити
умови для
100-

3. · Виділення коштів на
утримання шкільних
автобусів (забезпечення

2023-
2026 Виконавчи

й комітет

Місцеви
й

600,0 100,0 100,0 200,0 200,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

пально-мастильними
матеріалами, ремонтні
роботи, страхування
автотранспорту,
придбання
автозапчастин,
проходження
техоглядів тощо) для
створення безпечних
умов під час
перевезення,укладання
договорів на повне
обслуговування (
захищена стоянка,
медичний і технічний
контроль за випуском
на лінію, поточні
ремонти тощо).

селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

бюджет ·відсоткового
забезпечення
підвезення
дітей,
вчителів до
місць
навчання і
зворотному
напрямі



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

618,0 105,0 105,0 203,0 205,0



Підпрограма «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти»

Мета проекту: створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення
школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування

учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНИХ ВИМОГ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.

1.1 Проведення комісією
готовності харчоблоків
до роботи в новому
навчальному році

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

+ + + + створення
умов, що
сприяють
зміцненню
здоров`я
школярів, їх
гармонійному
розвитку

Забезпечення1.2 Організація та 2023- Виконавчи Не + + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

проведення нарад для
працівників
харчоблоків

2026 й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

потребу
є
фінансу
вання

првноцінного
харчування
дітей

1.3 ЗДІЙСНЕННЯ
МОНІТОРИНГОВИХ
ЗАХОДІВ ЩОДО
ДОТРИМАННЯ НОРМ
ХАРЧУВАННЯ

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

+ + + +

1.4 Здійснювати
лабораторний контроль
сировини та продуктів
харчування.

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

24,0 5,0 5,0 7,0 7,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.5 Складання та
оновлення бази даних
дітей, які потребують
безкоштовного
харчування

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

1.6 Залучення працівників
медичних установ до
профорієнтаційної та
санітарно-
просвітницької роботи
зі школярами щодо
правильного
харчування

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах  Чупахівської
територіальної громади

2.1 Зниження батьківської
плати за харчування у
ЗДО  до 40%

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

204,0 44,0 50,0 50,0 60,0 організація
харчування
учнів 1-4
класів та
іншої
категорії
учнів,
визначеної
цією
Програмою,

збільшення
кількості
учнів,
охоплених
гарячим
харчуванням

2.2 · Забезпечення
харчуванням учнів 1-4
класів та пільгові
категорії

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

1806,0 406,0 450,0 450,0 500,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.3 · Організація
харчування дітей у
таборах відпочинку при
закладах освіти
громади

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

424,0 94,0 100,0 110,0 120,0

2.4 Дотримання санітарно-
гігієнічних норм щодо
організації харчування,
оптимального режиму
роботи їдалень

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.5 Проведення перевірок
щодо організації

2023-
2026 ВОКТМС,

Місцеви
й

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 забезпечення
якісного та



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

харчування у   закладах
освіти

керівник
ЗО

бюджет збалансованог
о харчування
школярів

3.Створення в ЗЗСО сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоровя дітей

3.1 Оновлення та
переоснащення
харчоблоків

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші
20,0 20,0

Модернізація
їдалень
закладів
освіти

3.2 Придбання нових 2023- Виконавчи Місцеви



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

меблів для їдалень. 2026 й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

3.3 Проведення
капітальних і поточних
ремонтів їдалень.

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

15,0 15,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Інші

Місцеви
й
бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші

2474,0

135,0

553,0

60,0

609,0

25,0

621,0

25,0

691,0

25,0

ПІ. Здоров'я та безпека
Підпрограма  «Здоров’я через освіту»

Мета: сприяння забезпеченню високого рівня освітніх послуг навчальних закладів будь-якого типу та рівня без шкоди
для здоров’я; створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку особистості через розширення
здоров'язбережувального простору.



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Організаційно-методичне забезпечення:

1. Забезпечитиякісну
підготовку педагогів у
забезпеченні високого
рівня освітніх послуг
без шкоди для
здоров’я; психолого-
соціального супроводу
особистості дитини,
яка опинилася в
складних життєвих
умовах

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + 1.стабілізація
кількості
шкільних
захворювань,
призупинення
зростання
показників
щодо
підліткових
залежностей;
2. підвищення
загальної
психологічної
грамотності
учасників
навчально-
виховного

2. Запровадити комплекс
заходів  щодо
попередження
травмування та
нещасних випадків під
час навчально-

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

виховного процесу; керівник
ЗО

процесу та їх
резистентност
і до стресових
ситуацій;
3.-активна
свідома
робота
педагогів, які
пройшли
тренінгове
навчання
щодо
відновлення
психологічног
о стану
здоров’я та
створення
системи
психолого-

3. Удосконалити: систему
моніторингових
досліджень рівня
фізичного здоров'я та
фізичної
підготовленості,
психоемоційного
благополуччя школярів
та педагогів;
підліткових
залежностей; адаптації
дітей до навчання у 1-
му та 5-му класах;

2023-
2026 Виконавчи

й комітет
селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

4. Забезпечення
функціонування
закладів освіти, в

2023-
2026 Виконавчи

й комітет

Не
потребу
є

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

режимі «Школа
сприяння здоров’ю»

селищної
ради,
ВОКТМС,
керівник
ЗО

фінансу
вання

педагогічного
супроводу
особистості в
кризових
життєвих
ситуаціях на
місцях.5. Проведення

попереджувальних
заходів щодо
профілактики
розповсюдження грипу
та гострих
респіраторних вірусних
інфекцій

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Підпрограма  «Освіта дітей з особливими освітніми потребами»
Мета: розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в
дошкільних та закладах загальної середньої освіти Чупавхівської селищної ради шляхом реалізації інноваційних моделей
підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної
освіти.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Забезпечити
інклюзивне освітнє
середовище для дітей з
особливими освітніми
потребами;

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + 1. забезпе
ченню права
дітей з
особливими
освітніми
потребами на
рівний доступ
до якісної
освіти,
незалежно від
стану
здоров’я,
місця їх

2. надання
консультаційних
послуг батькам дітей з
особливими освітніми
потребами, зокрема з
інвалідністю, на базі
дошкільних,
загальноосвітніх

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

закладів, у яких
навчаються  такі діти;

проживання;

2.створенню
належних
умов для
функціонуван
ня і розвитку
інклюзивної
освіти.

3. Проаналізувати
кількісний склад, дітей,
які потребують
корекції фізичного та
(або) розумового
розвитку, за
нозологіями

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

4. Створити систему
моніторингу стану
впровадження
інклюзивної освіти та
якості наданих освітніх
та корекційно-
реабілітаційних послуг

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Створити творчу групу
з питань науково-
методичного та
психологічного
забезпечення
інклюзивного навчання
дітей дошкільного та
шкільного віку, які
потребують корекції
фізичного та (або)
розумового розвитку

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + 1. забезпе
чення права
дітей з
особливими
освітніми
потребами на
рівний доступ
до якісної
освіти,
незалежно від
стану
здоров’я,
місця їх
проживання;

2.створенню
належних
умов для
функціонуван
ня і розвитку

5. · Спрямувати роботу
управління на
забезпечення
психолого-
педагогічного
супроводу дітей з
особливими освітніми
потребами в системі

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

інклюзивного навчання;
залучити практичних
психологів закладів
освіти до системи
корекційно-
реабілітаційної роботи

інклюзивної
освіти.

3.розроблення
ефективної
моделі
інклюзивної
освіти дітей з
особливими
освітніми
потребами в
Чупахівській
громади;

6. · Надавати
консультативно-
методичну допомогу
керівним та
педагогічним кадрам
інклюзивних
дошкільних груп та
класів щодо психолого-
педагогічної та
соціальної реабілітації
дітей з обмеженими
можливостями здоров’я

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.Забезпечення необхідних умов для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання

1. · Забезпечити
навчальні заклади, які
здійснюють інклюзивне
навчання, необхідною
кількістю спеціальних
підручників і наочних
дидактичних посібників
для дітей, які
потребують корекції
фізичного та (або)
розумового розвитку;
навчально-методичною
літературою
(програмами,
підручниками,
посібниками) з
урахуванням

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + 2. створен
ня в
освітньому
просторі
передумов
для розуміння
інклюзії як
цінності
демократично
го
суспільства,
розвитку
толерантного
ставлення до
дітей з
особливими
освітніми



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

контингенту дітей потребами;
забезпечення
повноцінної
соціально-
психологічної
адаптації
дітей в
умовах
закладу
освіти

2. Забезпечити
архітектурну
доступність та
пристосування
шкільних приміщень
до потреб дітей, які
потребують корекції
фізичного та (або)
розумового розвитку

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Місцеви
й
бюджет

Інші

кошти

10,0

10,0 5,0 5,0

10,0

3. Здійснювати соціально-
педагогічний патронат
дітей, які не мають
можливості відвідувати
навчальні заклади
через їх стан здоров’я

2023-
2026

 ВОКТМС,
керівник
ЗО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

Всього Місцеви
й

10,0 10,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

бюджет

Державн
ий
бюджет

Інші 10,0 5,0 5,0

Підпрограма.  «Соціальний захист дітей, які потребують особливої уваги та підтримки»
Мета проекту:

Удосконалення соціалізації дітей пільгових категорій шляхом розвитку і приведення системи підтримки дітей цієї
категорії в закладах освіти, їх навчання, виховання та соціального захисту відповідно до сучасних потреб і вимог.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Упровадження системи
супроводу дітей
пільгових категорій під
час навчання в
закладах освіти

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

1. соціаліз
ації дітей
пільгових
категорій
шляхом
розвитку і
приведення
системи
утримання та
виховання
дітей цієї
категорії, їх
соціального
захисту
відповідно до
сучасних
потреб і
вимог;

100%
адаптації
дітей
пільгових

2. Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

· дітей-сиріт,

· дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,

· дітей батьки яких
є (були) учасниками
АТО,

· ліквідаторами
аварії на ЧАЕС,

· дітей із
малозабезпечених

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцеви
й
бюджет

970,0 240,0 240,0 240,0 250,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

сімей,

 згідно з нормами
фізіологічних потреб
дитини за основними
продуктами

· Надання матеріальної
допомоги дітям
соціально-незахищених
категорій

категорій до
самостійного
життя і
суспільно-
корисній
праці в
процесі
навчання,
виховання та
формування
активної
життєвої
позиції в
комплексі з
корекційною
роботою та
медичною
реабілітацією

3. Забезпечення
шкільною та
спортивною формою
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцеви
й
бюджет

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. ·  Придбання
новорічних подарунків
для вихованців закладів
дошкільної освіти,
учнів початкових класів
та дітей пільгових
категорій

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники

ЗЗСО

Місцеви
й
бюджет

300,0 70,0 70,0 80,0 80,0

Всього Місцеви
й
бюджет

1310,0 320,0 320,0 330,0 340,0



Підпрограма «З Україною в серці!»
Мета підпрограми:

Метою цього Проекту є створення виховного простору, в якому дитина, зберігаючи свою індивідуальність  взаємодіє з
навколишнім світом, приймає рішення і усвідомлює їх наслідки
Актуальність підпрограми:

Реалізація основних завдань і принципів Концепції виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді
пріоритетних  напрямів, які тісно взаємопов'язані між собою  та до-повнюють один одного.

Створення виховного простору передбачає:
● удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу;
● ·сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей та підлітків;
● залучення освітніх, культурних закладів, організацій та широке коло громадськості до організації і підтримки різних

форм дитячого дозвілля та зайнятості в позаурочний і позашкільний час;
● формування педагогічної культури батьків на основі народних традицій.

Завдання
1. Об‘єднання зусиль освітян на розбудову та проектування дієвих виховних систем, шляхом створення виховного

простору на основі гуманізації стосунків між усіма суб’єктами виховного процесу, спрямованості на
самовдосконалення, саморозвиток та успішну соціалізацію вихованців.

2. Створення науково-методичного супроводу діяльності організаторів виховної роботи зі створення виховного
середовища та виховного простору.

3. Упровадження у виховний процес інноваційних виховних технологій, систем та сучасних методик виховання дітей та
учнівської молоді.

4. Інтеграція зусиль шкільної спільноти, батьківської громади, представників державної влади, громадських та
благодійних організацій, правоохоронних органів щодо виховання загальнолюдської культури, поєднання інтересів
особистості, суспільства і держави.

Перелік заходів Строк
викона

Виконаве
ць

Джерел
а

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати



ння фінансу
вання

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. · Упровадити
регіональний
компонент програми
«Основні орієнтири
виховання дітей та
учнівської молоді
Чупахівської громади»
за напрямками
виховання:

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

Патріотичне виховання
2. · Активізувати роботу

гуртків військово-
патріотичного та
історико-краєзнавчого
напрямків в навчальних
закладах

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + Зменшенню
кількості
дітей, що
скоїли
протиправні
дії.
Збільшенню
кількості
дітей,
зайнятих в
позакласній



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

та гуртковій
роботі

3. · Активізувати роботу
волонтерських загонів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + Формуванню
цінностей і
ставлень
особистості
учня до
людей,

Правове виховання
4. · Забезпечити

виконання діючого
законодавства щодо
обов’язкового
охоплення
неповнолітніх
шкільного віку
навчанням

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Формуванн
ю цінностей
і ставлень
особистості
учня до себе
і людей,
суспільства і
держави,
природи і
здоров'я,5. · Створити Раду

профілактики
2023- ВОКТМС,

керівники
Не
потребу

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

правопорушень за
участю
правоохоронних
органів, батьківської
громадськості

2026 ЗЗСО є
фінансу
вання

праці та
мистецтва
Зменшенню
кількості
дітей, що
скоїли
протиправні
дії.

Збільшенню
кількості
дітей,
зайнятих в
позакласній
та гуртковій
роботі

6. Проводити:

● тиждень правових
знань учнів,
● навчально-виховні
заходи на тему «Права
людини починаються з
прав дитини»

· круглі столи «Ти і
закон»,
«Правопорушення і
юридична
відповідальність»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. З метою
психологічного
супроводу правового
виховання:

● удосконалити
превентивну роботу з
попередження
протиправних дій,
негативних проявів та
суїцідальної поведінки
серед учнівського
середовища,
● активізувати роботу
служб довіри
(„телефонів довіри”,
„пошти довіри”) в
закладах освіти для
забезпечення
соціально-

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Формуванню
цінностей і
ставлень
особистості
учня до себе і
людей,
суспільства і
держави,
природи і
здоров'я,
праці та
мистецтва



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

психологічної
підтримки
неповнолітніх.

8. · Забезпечити роботу
гуртків художньо-
естетичного напрямку

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

9. Проводити:

● конкурси художньої
творчості дітей,
● Заходи про
відзначення  визначних
подій місцевого,
регіонального та
Всеукраїнського  та

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + + Формуванню
цінностей і
ставлень
особистості
учня до себе і
людей,
суспільства і
держави,
природи і



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Міжнародного
значення
● заходи, присвячені
Міжнародному дню
захисту дітей,
●  свята до Дня
Святого Миколая,
новорічні і різдвяні
свята для дітей
пільгових категорій

Місцеви
й

бюджет

Місцеви
й

бюджет

25,0

16,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

1,0

10,0

5,0

здоров'я,
праці та
мистецтва

Трудове виховання
10. · Залучати учнів до

суспільно-корисної
праці, роботи в

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є

+ + + + Зменшенню
кількості
дітей, що



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

технічних секціях,
гуртках

фінансу
вання

скоїли
протиправні
дії.

Збільшенню
кількості
дітей,
зайнятих в
позакласній
та гуртковій
роботі

11. · Забезпечити
проведення
профорієнтаційної
роботи з школярами

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

12. · Залучати учнів до
традицій трудових і
творчих колективів
через спільні виробничі
справи, суботники,
екскурсії

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

Екологічне виховання
13. · Забезпечити роботи

гуртків екологічного
спрямування

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу

+ + + + Формуванню
цінностей і
ставлень
особистості



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вання учня до себе і
людей,
суспільства і
держави,
природи і
здоров'я,
праці та
мистецтва

14. Проводити:

● зліт учнівських
екологічних
агітбригад,

● природоохоронні
акції: “Чупахівська
весна” , ”Чисте
довкілля”

● вистаку
“Екоялинка”

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + +

Всього Місцеви
й
бюджет

41,0 10,0 10,0 6,0 15,0



V.  Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів

Підпрограма “Кадри”

Мета: забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників .
Завдання:

● сприяти оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів;
● забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної роботи;
● створити атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;
● сприяти підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. · Забезпечити
проведення атестації
робочих місць

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцеви
й
бюджет

+ + + поліпшення
соціально-
економічного
становища
вчителів,
морального і
матеріального
стимулюванн
я їхньої

2. · Забезпечувати
професійно-педагогічну
адаптацію молодих
фахівців для їх
професійного

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + +



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

становлення і зростання професійної
діяльності

3. Стимулювання праці
педагогічних
працівників:

● вчителів-переможців
конкурсу “Учитель
року”;
● педагогічних
працівників, які
підготували
переможців олімпіад
(ІІІ-IV етап) і конкурсів
– захистів МАН (ІІ-ІІІ
етап);

· керівників
методичних об’єднань,
творчих груп

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцеви
й
бюджет

Інші
кошти

15,0 5,0 5,0 5,0 Підвищення
престижу
педагогічної
професії



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерел
а

фінансу
вання

Фінансу
вання

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. · Започаткувати
практику професійної
підготовки резерву
керівників кадрів для
навчальних закладів
громади.

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Не
потребу
є
фінансу
вання

+ + + підвищення
професійного
рівня
педагогічних
працівників

ВСЬОГО Місцеви
й
бюджет

15,0 5,0 5,0 5,0



Напрямок V. Матеріально-технічне забезпечення
Проект «Комфортний заклад освіти»

Мета проекту: Проведення комплексу ремонтно-будівельних робіт з оновлення й модернізації конструкцій і обладнання
будівель закладів освіти у зв’язку з їх фізичним зношуванням та руйнуванням, покращення експлуатаційних та
енергозберігаючих показників, доукомплектування навчальних закладів недостатнім обладнанням та меблями, заміна
непридатного до експлуатації обладнання та меблів, що буде сприяти підвищенню стандартів надання в закладах освіти
освітянських послуг.

Забезпечення закладів освіти якісною питною водою, виконання санітарних норм та вимог, облаштування в школах
сучасних внутрішніх санітарних вузлів.
Шляхи розв’язання проблем, які існують:
● проведення ремонтних та відновлювальних робіт на об’єктах освіти, які знаходяться в технічно-незадовільному стані;
● доукомплектування навчальних закладів відповідним обладнанням, меблями, навчально-наочними посібниками,

сучасною комп’ютерною, мультимедійною, інтерактивною технікою;
● створення комфортних умов для навчання, виховання, утримання учнів і дітей в загальноосвітніх та дошкільних

навчальних закладах, виконання необхідних заходів щодо охорони праці та протипожежної безпеки;
● залучення позабюджетних коштів, реалізація актуальних інвестиційних проектів для укріплення матеріально-технічної

бази загальноосвітніх та дошкільних закладів.

Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підвищення



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Проводити технічний
аналіз стану приміщень
закладів освіти з метою
встановлення реального
стану та визначення
необхідності проведення
ремонтних робіт

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий
бюджет

+ + + + енергоефекти
в

ності
закладів,
створення
комфортних
умов для
навчання,
утримання
дітей,
економія
бюджетних
коштів на
комунальні
втрати,
забезпечення
виконання
правил
охорони праці

2. Заміна та оновлення
шкільних меблів

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий

бюджет

90,0 10,0 10,0 30,0 40,0

3. Оновлення
технологічного
обладнання  харчоблоків
закладів освіти.

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий

бюджет

135,0 20,0 55,0 60,0

4. Здійснення заходів з
протипожежної безпеки
в ЗЗСО та ЗДО

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий

бюджет

Інші

38,0

100,0

13,0

50,0

25,0

50,0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

кошти та безпечної
експлуатації
будівель,
споруд,
котельного та
іншого
обладнання.

5. Капітальний ремонт
(утеплення фасаду)
Чупахівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів з
виготовленням ПКД

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий
бюджет

Інші
кошти 300,0 300,0

6. Реконструкція другого
корпусу будівлі
Чупахівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів за адресою:
провулок шкільний, смт
Чупахівка

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Державн
ий
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

19,500 1 9,500



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Виготовлення проектно-
кошторисної
документації
«Будівництво водно-
спортивного комплексу
при Чупахівській ЗОШ І-
ІІІ ступенів»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

100,0 100,0

8. Капітальний ремонт
(утеплення фасаду)     КЗ
Чупахівський ЗДО (ясла-
садок) «Сонечко-1»

2023-
2026

ВОКТМС,
керівники
ЗЗСО

Державн
ий
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

50,0

200,0

50,0

200,0

9. Виготовлення проєктно-
кошторисної
документації на
будівництво укриттів

2024 ВОКТМС,
керівник
закладу

Місцевий
бюджет



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

закладів освіти Інші
кошти

36000,0 36000,0

10. Реконструкція системи
опалення в
Олешнянському НВК:
ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ЗДО імені Героя
Радянського Союзу
Степана Долгого

2024 ВОКТМС,
керівник
закладу

Державн
ий
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

400,0 400,0

11. Часткова заміна вікон та
дверей на
енергозберігаючі в
Олешнянському НВК:
ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ЗДО імені Героя
Радянського Союзу
Степана Долгого

2023 ВОКТМС,
керівник
закладу

Державн
ий
бюджет

Місцевий
бюджет

 Інші
кошти



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12. Капітальний ремонт
приміщення їдальні
Чупахівської загально-
освітньої  школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської
селищної ради
Охтирського району

2023 ВОКТМС,
керівник
закладу

Державн
ий
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
кошти

600,0 600,0

13. Виготовлення проектно-
кошторисної
документації на
будівництво
мультифункціо-нального
спортивного майданчика
на території
Чупахівської загально-

2023 ВОКТМС,
керівник
закладу

Місцевий
бюджет

98,3 98,3



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

освітньоїшколи І-ІІІ
ступенів

14. Створення по закладах
освіти класів Безпеки

Мб

Дб

Інші

20,0 20,0

15. Придбання шкільних
автобусів для підвозу
учнів та педагогічних
працівників

Мб

Дб

Інші

270.0 270,0

Всього Мб

Дб

Інші

1321,35

19,5

37000,0

900,0

19,5

36000,0

296,35

450,0

125,0

550,0

Всього за програмою Місцевий

Бюджет

7310,35 1949,0 1748,
0

1898,0 1715,
0



Перелік заходів Строк
викона

ння

Виконаве
ць

Джерела
фінансув

ання

Фінанс
ування

Орієнтовний обсяг
фінансування

Очікувані
результати

2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Державн
ий

бюджет

19,5 19,5

Інші
кошти

40028,0
0

36650,0 1042,
0

1441,0 895,0

Начальник                                                                                                                                 Валентина ПОЛУЙКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт. Чупахівка

Розглянувши проект «Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2023р.»,з метою
створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення його стабільної
роботи, яка спрямована на організацію благоустрою населених пунктів
Чупахівської громади, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  «Програмуфінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2023р» (Додаток).

2. Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та
звітності Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів
Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному
бюджеті на 2023 рік.

3. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ
житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з
питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та
управління комунальною власністю.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК

Про затвердження «Програми
фінансової підтримки
Комунального підприємства
«Добробут» Чупахівської
селищної ради на 2023р.»



                                                                                                   Додаток

ПРОГРАМА
фінансової підтримки

Комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради

на 2023 рік



Зміст

1. Паспорт Програми
2. Загальні положення
3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
4. Визначення мети та основних завдань Програми
5. Фінансове забезпечення Програми
6. Організація управління та контролю
7. Очікувані результати
8. Перелік заходів Програми

                                1.   ПАСПОРТ
ПРОГРАМИ фінансової підтримки  Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної радина 2023 рік

1 Ініціатор розроблення
Програми

КП «Добробут» Чупахівської селищної
ради

2 Розробник Програми КП «Добробут» Чупахівської селищної
ради

3 Співрозробники  Програми Чупахівська селищна рада
4 Відповідальний

виконавець Програми
КП «Добробут» Чупахівської селищної
ради

5 Учасники Програми КП «Добробут» Чупахівської селищної
ради та Чупахівська селищна рада

6 Термін реалізації
Програми

2023 рік

7 Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми

місцевий бюджет, інші
джерела фінансування не
заборонені законодавством

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

540,0

кошти селищного бюджету
тис.гр.

100,0

кошти інших джерел не
заборонених законодавством
України      тис.гр.

340,0



 - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з міського бюджету
щорічно готують у вигляді запитів на фінансування комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради  в межах наявних
фінансових ресурсів.

2. Загальні положення.
Програма фінансової підтримки Комунального

підприємства«Добробут» (далі Програма) розроблена відповідно до
Конституції України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу
України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комунальне підприємство «Добробут» (далі – Підприємство) є
підприємством спільної власності територіальної громади Чупахівської
селищної ради, засновником якого є Чупахівська селищна рада.

Основною метою діяльності підприємства є організація благоустрою
населених пунктів Чупахівської територіальної громади; збирання,
транспортування, розміщення побутових відходів; належне забезпечення
питною водою населення шляхом підтримки в робочому стані існуючих
водопроводів та розробка проектів на будівництво нових мереж  водопроводу
і каналізаційних комунікацій, очисних споруд; виготовлення проектів
землеустрою, дозвільної документації.

Реалізація цієї Програми забезпечить належне вирішення питань,
пов’язаних з розробкою нових проектів і упорядкуванням дозвільної
документації та належним утриманням майна спільної власності
територіальної громади Чупахівської селищної ради, а також інших питань,
пов’язаних з веденням господарської діяльності підприємства.

3. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована
Програма

На сьогодні комунальне підприємство (далі - КП)  перебуває у
кризовому стані, про що, в першу чергу, свідчить збитковість його роботи.
Незадовільний фінансовий стан КП не дозволяє своєчасно модернізувати
засоби виробництва і забезпечити споживачів якісними послугами,
спричинює погіршення технічного стану виробничих потужностей та
підвищення рівня аварійності об’єктів. Внаслідок постійного зростання
вартості енергоносіїв і матеріально-технічних ресурсів, які використовує КП
у господарській діяльності та обмеженості фінансових ресурсів у
потенційних споживачів послуг, виникає заборгованість із заробітної плати
та плати за спожиті енергоносії, податкового боргу, та, як наслідок,
необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені.
Тому, для стабільного та беззбиткового функціонування,  комунальне
підприємства потребує підтримки з боку місцевих органів самоврядування
(розроблення та впровадження Програми фінансової підтримки КП),
залучення додаткового фінансування в т.ч. у вигляді зовнішніх та внутрішніх
інвестицій, що сприяє стабілізації  фінансово-господарської діяльності,
ефективному використанню, упорядкуванню документації, належному
утриманню майна, оновленню виробничих потужностей, технічної бази,



забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та
вирішенню інших питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності
підприємства.

З метою забезпечення належної реалізації своїх статутних завдань,
посилення фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення експлуатаційної
привабливості,  збереження майна спільної власності територіальної громади
Чупахівської селищної ради, вжиття заходів для виробництва та надання
якісних, безпечних, послуг, поліпшенню стану фінансово-господарської
діяльності Підприємства була розроблена ця Програма.

4. Визначення мети та основних завдань Програми
Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та

економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності Підприємства,
створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення його беззбиткової
та стабільної роботи, збереження майна спільної власності територіальної
громади Чупахівської селищної ради шляхом надання фінансової підтримки,
спрямованої на виконання наступних завдань:

- здійснення статутної діяльності Підприємства;
-

забезпечення   раціонального   використання,  збереження  та  підвищення
експлуатаційної привабливості майна спільної власності територіальної
громади Чупахівської селищної ради;

- зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства;
- розробка проектно-коштористної документації;
- виготовлення проектів землеустрою;
- виготовлення дозвільної документації;
- підвищення якості надання послуг;
-забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування

Підприємства;
- покращення технічного оснащення Підприємства й підвищення його

виробничої ефективності, упорядкування та належного утримання майна;
- поповнення обігових коштів Підприємства;

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми проводиться за рахунок місцевого бюджету,

інших коштів не заборонених законодавством.
Обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів Програми є

орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися.

6. Організація управління та контролю
Організація та хід виконання заходів Програми покладається на

Комунальне підприємство «Добробут» Чупахівської селищної ради.
Виконавець щорічно звітує про стан виконання Програми на сесії
Чупахівської селищної ради. У випадку не затвердження звіту про хід



виконання програми, фінансування програми на наступний період
припиняється або зменшується.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства
енергозбереження та транспорту, природокористування та цивільного
захисту, за поданням якої після погодження постійної комісії з питань
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій
та міжнародного співробітництва рішенням сесії селищної ради може бути
збільшено, зменшено або припинено розмір фінансування.

7. Очікувані результати
Виконання Програми дасть можливість забезпечити:
- безперебійне функціонування Підприємства;
- зменшення штрафних санкцій за відсутність дозвільних документів;
- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення

матеріально- технічної бази Підприємства;
-зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого

обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій;
- покращення якості та розширення номенклатури надання послуг;
- покращення екологічної ситуації в громаді та забезпечення

додаткових надходжень в місцевий бюджет;
- ліквідацію несанкціонованих звалищ на території громади,

організацію роздільного збирання побутових відходів;
- здійснення інноваційного технічного та технологічного оснащення
Підприємства;
- підвищення експлуатаційної привабливості та збереження майна, спільної
власності територіальної громади Чупахівської селищної ради, закріпленого
за Підприємством;
- проведення модернізації Підприємства;
- поліпшення умов благоустрою територіальної громади.

8. ЗаходиПрограмифінансової підтримки Комунального
підприємства«Добробут» Чупахівської селищної ради

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



№
з\
п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік
заходів
Програми

Строк
викона
ння
заходів

Виконавці Джерела
фінансув
ання

Орієнтов
ані
обсяги
фінансув
ання
(тис.гр.)

Розра
хунок
(тис.г
р.)

 Очікуваний
результат

Індикатор
результативн
их показників

1. Придбання
основних
засобів та
спецтехнік
и

Придбання
генератора
бензиново
го

2023 КП
«Добробут
»

Інші
джерела

35,0 Розширення
мереж послуг

Оновлення
матеріально-
технічної бази

Придбання
плуга

2023 КП
«Добробут
»

Інші
джерела

150,0 # #

Всього за
напрямко
м

Інші
джерела

185,0 # #

2 Придбання
паливно-
мастильни
х
матеріалів

Придбання
дизельного
палива

2023 КП
«Добробут
»

Місцевий
бюджет

50,0 Безперебійна
робота та
оперативне
вирішення
проблем

Надання
якісних послуг
населенню та
структурним
підрозділам
Чупахівської
ОТГ

Інші
джерела

50,0



Придбання
бензину

2023 КП
«Добробут
»

Місцевий
бюджет

25,0 # #

Інші
джерела

50,0

Придбання
оливи

2023 КП
«Добробут
»

Місцевий
бюджет

5,0 # #

Інші
джерела

5,0

Всього за
напрямко
м

Місцевий
бюджет

80,0 # #

Інші
джерела

105,0

3 Ремонт
основних
засобів

Ремонт
техніки
(автомобіл
я і
тракторів)

2023 КП
«Добробут
»

Місцевий
бюджет

18,5
Безперебійна
робота та
оперативне
вирішення
проблем

Підвищення
якісних
показників з
благоустрою
території
Чупахівської
ОТГ

 Інші
джерела

50,0

Всього за
напрямко
м

Місцеви
й бюджет

20,0

Інші
джерела

50,0

Всього по
заходам

440,0



Місцеви
й бюджет

100,0

Інші
джерела

340,0

Секретар селищної ради                                                         Микола МАСЛЮК
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження Програми
безоплатного забезпечення
лікарськими засобами за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань,
безкоштовне забезпечення виробами медичного призначення
деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
на 2023 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» статтею 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року №1303
«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань», заслухавши інформацію головного лікаря
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Галину Ашурову, Чупахівська селищна радаВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програмубезоплатного забезпечення лікарськими засобами
за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради  на 2023 рік.

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

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК
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ДОДАТОК

 ПРОГРАМА

безоплатного забезпечення лікарськими засобами

за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення
та за певними категоріями захворювань,безоплатне забезпечення виробами

медичного призначення деяких категорій населення та забезпечення
молочними сумішами дітей

до 2-х років з малозабезпечених сімей по Комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської

селищної ради

на  2023 рік

смт. Чупахівка

2023 рік



=

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення
Програми

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

4. Відповідальний виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада

Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради.

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2022 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші
кошти, не заборонені чинним
законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2022 рік – 87200,00 грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

.
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1. Загальні положення.

Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами
дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей  на 2023 рік, розроблена  з метою
реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб
пільгових категорій населення у медичній допомозі. .

Програма охоплює групи населення та категорії захворювань, у разі
амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
безоплатно  згідно з переліками, визначеними постановою Кабінету Міністрів
України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»(далі-
Постанова №1303)

Частиною 1 пункту 3 Постанови №1303 передбачено, що витрати, пов’язані з
відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах,провадяться за
рахунок асигнувань, які передбачаються державними та місцевими бюджетами на
охорону здоров’я.

Пунктом 3 частини б статті 32 Закону України «Про місцеве  самоврядування
в Україні» до делегованих повноважень органів місцевого самоврядування
належить забезпечення відповідно до законодавства України пільгових категорій
населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Відтак, фінансування безоплатного  та пільгового відпуску лікарських засобів
за рецептами лікарів у разі амбулаторного  лікування окремих груп населення та за
певними категоріями  захворювань, забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами
дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей здійснюється  за відповідними
бюджетними програмами місцевого бюджету ( у разі їх прийняття), а також за
наявними бюджетними програмами державного бюджету.

Тому існує необхідність затвердження Програми  безоплатного забезпечення
лікарськими засобами за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення за певними категоріями захворювань, безоплатного
забезпечення виробами призначення деяких категорій населення та забезпечення
молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей на 2023 рік.
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Програма є здійсненням комплексу заходів, спрямованих на підвищення
рівня соціального захисту пільгових категорій населення, поліпшення рівня
забезпечення їх лікарськими засобами.

                                 2.   Визначення мети програми

Метою програми є створення умов для реалізації конституційного права
найбільш вразливих верств населення та пільгових категорій населення громади на
соціальний захист та здоров“я через забезпечення доступності гарантованих
обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров“я,
поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності медико-
санітарної допомоги.

Завданням програми є;

-поліпшення стану здоров“я хворих, які підлягають постійному забезпеченню
лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування, покращення їх якості життя
та суспільної адаптації.

-своєчасність забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій
населення у разі їх амбулаторного лікування, забезпечення доступу визначеної
категорії мешканців до ефективних, безпечних і якісних лікарських засобів.

-своєчасність забезпечення виробами медичного призначення деяких
категорій населення та своєчасність забезпечення молочними сумішами дітей до 2

років життя з малозабезпечених сімей.

          - зменшення соціальної напруги, пов’язаної з неспроможністю самостійного
забезпечення хворих пільгового контингенту населення лікарськими засобами,
виробами медичного призначення та молочними сумішами дітей до 2-х років.

2. Обгрунтування шляхів і засобів реалізації Програми.

Виконання програми забезпечить зниження ризиків загострень, рецидивів,
ускладнень наявних захворювань та появи нових, продовженню активного життя і
зниження рівня інвалідизації дорослого та дитячого населення, відновлення та
підтримання працездатності, профілактику соціально-небезпечних захворювань,
передяасної смертності з керованих причин смерті серед мешканців територіальної
громади.

Реалізація програми дозволить забезпечити окремі групи населення та осіб, з
певними категоріями захворювань ефективними, безпечними та якісними
лікарськими засобами, виробами медичного призначення  деяких категорій
населення та молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей.
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4.Обсяги та джерела фінансування Програми.

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

Фінансове забезпечення виконання Програми становить — 156000,00 грн. на
2023 рік.(Додаток 1).

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Головний напрям діяльності Програми — це здійснення заходів, спрямованих
на забезпечення окремих груп населення за певними категоріями захворювань
безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів,
виробами медичного призначення деяких категорій населення та молочними
сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей. (додаток 2).

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконання заходів Програми покладається на постійну комісію з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, законності та
правопорядку.

Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на
головного лікаря Комунального некомерційного підприємства “Центр первинної
медико-санітарної допомоги”  Чупахівської селищної ради
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Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними

категоріями захворювань,безкоштовне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними

сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених сімей по Комунальному
некомерційному підприємству  «Центр первинної медико – санітарної

допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2023 рік

Етапи виконання Програми

Показники витрат: 2023р. Всього

Селищний бюджет 156000,00 156000,00
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Додаток 2
До програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань,безкоштовне забезпечення виробами медичного
призначення деяких категорій населення та забезпечення молочними сумішами дітех до 2-х років із малозабезпечених

сімей.

Чупахівської селищної ради на 2023 рік

№
з/
п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

Строк
викона

ння
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень

2022 рік

1. Медикаментоз
не

забезпечення

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

2023 р. Кошти
місцевого
бюджету

70000,00
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2

Вироби
медичного

призначення

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

2023 р. Кошти
місцевого
бюджету

80000,00

3 Молочні
суміші

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

2023 р. Кошти
місцевого
бюджету

6000,00

РАЗОМ: 156000,00

Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                             смт. Чупахівка

Про затвердження Програми
Забезпечення надання ПМД
Населенню Чупахівської об’єднаної
 територіальної  громади  ліжками
денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2023 рік

Відповідно до ст..43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я» Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програмузабезпечення надання ПМД населенню Чупахівської
об’єднаної територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської
АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2023 рік.

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

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ДОДАТОК

 ПРОГРАМА

забезпечення  наданя ПМД

 населенню Чупахівської селищної  територіальної громади ліжкамиденного
стаціонару Чупахівської АЗПСМ Комунального   некомерційного

підприємства  «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської
селищної  ради  на

2023 рік

смт. Чупахівка

2023 рік



ЗМІСТ

1. Паспорт Програми забезпечення первинною медичною допомогою
жителівЧупахівської  селищної  територіальної громади ліжками денного
стаціонару Чупахівської АЗПСМ комунального  некомерційного
підприємства  «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської
селищної  ради  на 2023 рік.

2. Загальна частина.

3. Мета Програми.

4. Основні завдання Програми.

5. Фінансове забезпечення Програми.

6. Очікувані результати Програми.

7. Додатки до Програми :

    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми.

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми.



Паспорт

1. Програми забезпечення медичною допомогою  жителів Чупахівської
селищної  територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ Комунального  некомерційного  підприємства
«Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної
ради  на 2023 рік.

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада

2. Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу  виконавчої влади

про розроблення Програми

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

4. Відповідальний виконавець
Програми

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада,

комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

6, Термін реалізації Програми 2023 рік

7. Бюджет, який бере участь у Селищний бюджет



виконанні Програми Чупахівської селищної ради

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

з них

254000,00 грн.

Селищний бюджет 254000,00 грн.



2.Загальна частина.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті
кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає
можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя,
перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної
одиниці окремо.За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно
вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого
розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.Програма розроблена
відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону
здоров'я», «Про місцеві державні адміністрації», Конституція України.

Метою  Програми єпокращення якості надання первинної медичної допомоги
населенню.

3 Пропоноване рішення щодо розв'язування проблеми і його
обґрунтування

Метою роботи денних стаціонарів в Чупахівській АЗПСМ є своєчасне
проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів хворим, які не

потребують цілодобового медичного спостереження (легка, середня ступінь
захворюваннях. Аналіз роботи денного стаціонару показує, що ефективність

лікування в них не поступається лікуванню в цілодобових стаціонарах. При цьому
це дає пацієнтам ряд переваг: закінчивши денний курс лікування , хворі решту дня

проводять в домашній обстановці, дотримуючись рекомендованого режиму,
приймаючи ліки, дотримуючись дієти,або продовжують працювати, не

оформлюючи листа непрацездатності

4. Для кого цей проект

Для мешканцівЧупахівської  громади

5. Ключові показники оцінки результату проекту

- Соціальні — покращення надання населеннюмедичної допомоги

- Підвищення рівеня задоволеності населення діяльністю селищної  влади у сфері
охорони здоров’я.

                     6. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюється відповідно до законодавства України в
межах видатків, затверджених в Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я,



за рішеннями сесії селищної  ради щодо виділення та спрямування коштів на
виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми складають на 2023 рік – 254000,00 грн.

Протягом року обсяг фінансування може змінюватися відповідно до
рішеньселищної  ради про внесення змін до бюджету.



Додаток 1

Ресурсне забезпечення

                              Програми забезпечення надання ПМД населенню

Чупахівської селищної територіальної громади ліжками денного стаціонару
Чупахівської АЗПСМ  Комунального некомерційного підприємства «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2023
рік

Етапи виконання Програми

Показники витрат: 2023р. Всього

Селищний бюджет 254000,00 254000,00



Додаток
До програмизабезпечення надання ПМД населенню Чупахівської селищної територіальної громади ліжками денного
стаціонару Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Чупахівської селищної ради на 2023 рік
№
з/
п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Строк
викона

ння
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень
2022 рік

1 Оплата праці і
нарахування
на заробітну
плату

Виплата заробітної плати працівникам
закладу денного стаціонару

2023 р. Кошти
місцевого
бюджету

204000,00

2 Оплата
комунальних
послуг

-оплата електроенергії 2023р. Кошти
місцевого
бюджету

50000,00

РАЗОМ: 254000,00

Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова



                                                                                                                                                                                            Додаток

Зміни до програмизабезпечення надання ПМД населенню Чупахівської селищної територіальної громади ліжками
денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік

№
з/
п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми
Строк
викона

ння
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень
2022 рік

1 Оплата праці і
нарахування
на заробітну
плату

Виплата заробітної плати працівникам
закладу денного стаціонару

2022 р. Кошти
місцевого
бюджету

257362,00
(-52135,00)

2 Оплата
комунальних
послуг

-оплата електроенергії
-інші енергоносії (дрова)

2022р. Кошти
місцевого
бюджету

85053,00
                     20050,00

РАЗОМ: 362465,00

Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

     ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                         смт. Чупахівка

Про затвердження Програми
забезпечення медичною
стоматологічною допомогою
населення  Чупахівської об’єднаної
територіальної громади
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2023 рік

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, підпунктом 1 пункту «а»,
підпунктом 2 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» заслухавши інформацію головного лікаря Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради Галини АШУРОВОЇ про затвердження Програми  забезпечення
медичною стоматологічною допомогою населення Чупахівської об’єднаної
територіальної громади Комунальним некомерційним підприємством «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1Затвердити Програмузабезпечення медичною стоматологічною допомогою
населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади   Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2023 рік.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій .

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК



 ДОДАТОК

 ПРОГРАМА

забезпечення  медичною стоматологічною допомогою

 населення Чупахівської селищної  територіальної громади  Комунальним
некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної

допомоги» Чупахівської селищної  ради  на

2023 рік

смт. Чупахівка

2023рік



ЗМІСТ

8. Паспорт Програми забезпечення медичною стоматологічною допомогою
населення Чупахівської  селищної  територіальної громади Комунальним
некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної
допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2023 рік.

9. Загальна частина.

10.Мета Програми.

11.Основні завдання Програми.

12.Фінансове забезпечення Програми.

13.Очікувані результати Програми.

14.Додатки до Програми :

    Додаток 1 . Ресурсне забезпечення  Програми.

       Додаток 2 . Напрямки діяльності  і заходи Програми.



Паспорт

1.Програми забезпечення  медичною стоматологічною допомогою населення
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  Комунальним
некомерційним підприємством  «Центр первинної медико – санітарної
допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2023 рік

1. Ініціатор розроблення програми Чупахівська селищна рада

2. Дата, номер і назва

розпорядчого документа

органу  виконавчої влади

про розроблення Програми

3. Розробник Програми Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

4. Відповідальний виконавець
Програми

Комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада,

комунальне некомерційне
підприємство «Центр первинної
медико-санітарної допомоги».

6, Термін реалізації Програми 2023 рік

7. Бюджет, який бере участь у
виконанні Програми

Селищний бюджет

Чупахівської селищної ради



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

з них
300000,00 грн.

Селищний бюджет 300000,00 грн.



2.Загальна частина.
Завданням охорони здоров’я, відповідно до основних напрямків її розвитку є

поліпшення  здоров’я населення, збереження рівного й справедливого доступу усіх
громадян до медичних послуг належної якості, в тому числі і стоматологічних.

Низький рівень стоматологічного здоров’я негативно впливає на стан
загального здоров’я впродовж усіх періодів життя людини, спричиняючи соціальні
й фінансові проблеми та негативно впливаючи на рівень соціально-економічного
розвитку країни.

Аналіз сучасного стану та перспективного розвитку стоматологічної галузі в
громаді свідчить про необхідність: удосконалення та покращання фінансування
стоматологічної допомоги населенню громади  та розроблення належної
нормативно-правової бази, що регламентує можливість надання необхідної
стоматологічної допомоги і забезпечення її багатоканального фінансування;
забезпечення належного рівня стоматологічної допомоги населенню у сільській
місцевості та стоматологічної допомоги дітям, з метою зменшення кількості
ускладнень та загальних соматичних захворювань; проведення роботи по
дотриманню надання повного обсягу стоматологічної допомоги населенню
громади, передбаченої у фахових стандартах та покращання первинної
профілактики.

Стоматологічна допомога населенню Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади  надається в стоматологічному кабінеті лікарем-
стоматологом та сестрою медичною зі стоматології, який знаходиться в
Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради.

При наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги в комунальному
некомерційному  підприємстві «Центр первинної медичної допомоги»
впроваджені сучасні технології лікування.

3. Мета Програми

Метою Програми є зниження стоматологічної захворюваності шляхом
удосконалення надання стоматологічної допомоги та впровадження первинної і
вторинної профілактики стоматологічних захворювань, створення умов для
впровадження в практику роботи стоматологічної служби нових методичних та
організаційних технологій, які в подальшому дозволять знизити реальну потребу
населення в лікувальних  послугах, підвищити якість стоматологічних послуг
населенню громади. Наблизити  та впровадити доступність послуг з  стоматології
населенню  Чупахівської об’єднаної  територіальної громади  за місцем
проживання , так  як  територіальна громада  значно віддалена від  районного
центру де надається стоматологічна допомога.



4. Основні завдання Програми.

Основними  завданнями  Програми є :

-   широке впровадження заходів первинної та вторинної профілактики, зниження
розповсюдженості стоматологічних захворювань серед населення;

 -підвищення рівня стоматологічного здоров'я населення  Чупахівської
об’єднаноїтериторіальної громади, збільшення доступності та

наближення  стоматологічної допомоги населенню громади за місцем їх
проживання;

- покращення якості стоматологічних послуг;
- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики

найбільш поширених стоматологічних захворювань;
- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою;
- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів;
- приведення матеріально технічного оснащення стоматологічного  кабінету

до нормативних вимог.

5. Фінансове забезпечення.

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в
Чупахівській  селищній раді на охорону здоров′я, за рішеннями сесії селищної
ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а
також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6. Очікувані результати Програми .

Програма направлена на вирішення проблем галузевого характеру.

Передбачається, що виконання Програми сприятиме значному підвищенню
ефективності та якості надання стоматологічної допомоги хворим Чупахівської
об’єднаної територіальної громади , а також значно впливатиме на:

- зниження розповсюдженості стоматологічних захворювань серед
населення;

- збільшення доступності та наближення  стоматологічної допомоги
населенню громади за місцем їх проживання;

- покращення якості стоматологічних послуг;
- організаційне удосконалення первинної та вторинної профілактики

найбільш поширених стоматологічних захворювань;
- зниження частоти повторних звернень за стоматологічною допомогою;



- створення сучасної матеріально-технічної бази стоматологічних закладів
таприведення матеріально технічного оснащення стоматологічного
кабінету до нормативних вимог.



Додаток 1

Ресурсне забезпечення

Програми забезпечення  медичною

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  селищної територіальної
громади Комунальним  некомерційним підприємством  «Центр первинної
медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2023 рік

Етапи виконання Програми

Показники витрат: 2023р. Всього

Селищний бюджет 300000,00 300000,00



Додаток 2

Напрямки діяльності та заходи

Програми забезпечення  медичною

стоматологічною допомогою населення Чупахівської  селищної територіальної
громади Комунальним  некомерційним підприємством  «Центр первинної
медико – санітарної допомоги» Чупахівської селищної  ради  на 2023 рік

№п/
п

Найменуванн
я заходів

Виконавец
ь

Терм
ін
вико
нанн
я

Джере
ло
фінанс
ування

Очікувані
результати

2023 рік

1. Забезпечення
сільських
жителів
якісною
стоматологічн
ою допомогою

Заробітна
плата:

лікаря-
стоматолога
0,75 ст.

сестра
медична зі
стоматології
0,5ст.

Комунальне
не

комерційне
підприємст
во «Центр
первинне
медико-

санітарної
допомоги»
Чупахівськ
ої селищної

ради

2023

рік

Селищ
ний

бюдже
т

201300,0
0

88700,00

Отримання
населенням
громади
якісних
стоматологі
чних
послуг  за
місцем
проживанн
я.

2 Забезпечення
лікарськими
засобами та
виробами
медичного
призначення,
для надання
стоматологічн

Комунальне
не
комерційне
підприємст
во «Центр
первинне
медико-

2023
рік

Селищ
ний
бюдже
т

10000,00 Підвищенн
я   рівня до
ступності
населення
до якісного
надання
стоматоло-



их послуг
жителям
громади

санітарної
допомоги»
Чупахівськ
ої селищної
ради

гічних пос-
луг

Всього; 300000,0
00



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                             смт. Чупахівка

Про затвердження Програми
фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради на 2023 рік

Відповідно до ст..43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я» Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програмуфінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради на 2023 рік.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій .

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



                                                                            Додаток

 ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

КОМУНАЛЬНОГО
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
 НА 2023 РІК

смт. Чупахівка

2023 рік



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення
Програми

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

4. Відповідальний виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада

Фінансовий відділ Чупахівської селищної
ради.

Комунальне некомерційне підприємство
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2023 рік

7. Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші кошти,
не заборонені чинним законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

2023 рік   –  1855300,00 грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

.



1. Загальні положення.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради (далі — КНП ЦПМСД ЧСР) створено за
рішенням сесії Чупахівської селищної ради (далі — Засновник) від 22 червня 2018
року шляхом реорганізації (перетворення) Комунального закладу Чупахівської
селищної ради «Чупахівський селищний Центр первинної медико-санітарної
допомоги» і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвиткуКНП ЦПМСД ЧСР. Програмою
визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої
медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади.

КНП ЦПМСД ЧСР належить до сфери управління Чупахівської селищної
ради (далі — Орган управління).

КНП ЦПМСД ЧСР підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.

КНП ЦПМСД ЧСР є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної
особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий
рахунок в Охтирському управлінні державної казначейської служби України в
Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку.

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не
передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та
спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші
соціальні результати.

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку
КНП ЦПМСД ЧСР на 2023 рік  шляхом надання субсидій та поточних трансферів,
здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП ЦПМСД
ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов
для розвитку первинної медико – санітарної допомоги, наближення її до кожної
сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення громади.

               2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних
відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги.
Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових
інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та



матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети
можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та
кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які
будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР.

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для
забезпечення  повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні
додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази,
закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансовї
підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок
місцевого бюджету.

3. Мета програми.
Метою Програми є:
1. Збереження і поліпшення стану здоров’я населення громади, підвищення

якості надання первинної медико-санітарної допомоги;
2. Забезпечення стабільної роботи КНП ЦПМСД ЧСР відповідно до його

функціонального призначення;
3. Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
4. Забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності

медичного обслуговування населення;
5. Здійснення належного утримання робочих місць;
6. Забезпечення своєчасного виявлення у  дітей  захворювання на

туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення
туберкулінодіагностики

7.
4.Завдання Програми.

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання
основних функцій КНП ЦПМСД ЧСР за рахунок надання поточних трансферів та
здійснення внесків до статутного капіталу.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової
підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку).

5. Фінансова підтримка виконання програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства
України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;
— коштів державного бюджету;
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.



Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП
ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної
фінансової підтримки.

6. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація Програми дасть змогу:
8. Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР;
9. Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
10.Забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності

медичного обслуговування населення району;
11.Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР.



Додаток 1
до програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Чупахівської селищної ради на 2023 рік

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконан

ня
заходу

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування(вартість),

гривень

2022 рік

1. Придбання
предметів,
матеріалів,

обладнання та
інвентарю

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до
транспортних засобів

-.Канцелярського та письмового приладдя, бланків,
паперу та ін.;

-.Інших товарів

2023 р. Кошти місцевого
бюджету

90000,00

2

Придбання
медикаментів та

перев’язувальних
матеріалів

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

2023 р. Кошти місцевого
бюджету

90000,00

3 Оплата послуг
(крім

комунальних):

- оплата за користування інтернетом та телефоном

- ремонт комп’ютера

-обслуговування програмного забезпечення

- заправка картриджів

2023 р. Кошти місцевого
бюджету

36400,00



-інші послуги

4 Навчання Навчання (охорона праці,пожежна
безпека,телемедицина,)

2023р. Кошти місцевого
бюджету

10000,00

5 Інші поточні
видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів,
штрафів, пені тощо

-видатки на відрядження

2023р. Кошти місцевого
бюджету

20000,00

6 Оплата праці і
нарахування на
заробітну плату

-виплата заробітної плати працівникам закладу,

працівникам ФАПів, операторам котельні,
адмінперсоналу та інш.

2022 р. Кошти місцевого
бюджету

1053900,00

7
Оплата
комунальних
послуз

-оплата водопостачання

-оплата електроенергії

-інші енергоносії (дрова, вугілля)

2022р. Кошти місцевого
бюджету

5000,00

250000,00

300000,00

РАЗОМ: 1855300,00

Головний лікар                                                                                 Г.Г.Ашурова



                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

                                              ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                            смт. Чупахівка

Про затвердження Програми
захисту прав дітей та розвитку
сімейних форм виховання на  2023-
2024 роки

     Керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законами України  «Про охорону дитинства», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання на  2023-2024 роки (додається).

2.Фінансовому відділуселищної ради при формуванні бюджету на 2023-2024
роки передбачити кошти на виконання заходів програми (додаток 1).

3. Службі у справах дітей  щорічно інформувати  селищну раду про виконання
цієї програми.

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

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



                                                                                           ДОДАТОК

Програма

захисту прав дітей

та  розвитку сімейних форм виховання

Чупахівської селищної ради

на 2023-2024 роки

смт  Чупахівка

2022



Загальна частина

Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків
реалізації державної політики.

    Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і
гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в
атмосфері щастя, любові і розуміння.

Молоде покоління визначатиме успіх політичного, економічного,
інтелектуального та культурного поступу. Питання захисту прав та законних
інтересів дітей є і залишається одним із першочергових завдань у діяльності
органів виконавчої місцевої влади.

Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи
соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є підвищення рівня
ефективності діяльності органів державної влади,місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, що причетні до вирішення їх проблем,
створення для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист прав
забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної
справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей
українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та морального
здоров’я дітей в Україні.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних
соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту є
одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.

Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція
України; Цивільний Кодекс України, Сімейний Кодекс України, Закон України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», Закон України «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про охорону
дитинства», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Закон України «Про основи соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей»; Постанова Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», Постанова Кабінету Міністрів України від
08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002
року №564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного
типу», Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002р., №565 «Про
затвердження Положення про прийомну сім'ю», Постанова Кабінету Міністрів



України від 01.06.2020 року, № 585 «Про забезпечення соціального захисту
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», Постанова Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 «Деякі питання здійснення
патронату над дитиною» та інших нормативно-правових актів України.

Визначення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
шляхом розроблення і виконання програми

Роль сім’ї для дитининадзвичайноважлива. Батьки даютьдітямжиття,
відповідають за догляд і виховання, беруть на себе фінансовувідповідальність,
маютьюридичніповноваження, у тому числі на право
прийняттяважливихрішеньвідіменідітей. Батьки допомагаютьвідчутивзаємне
тепло й любов, передаютьдітямдосвідпоколінь, життєвіцінності та духовність,
виховуютьдітей, задовольняютьщоденні потреби, надаютьзразки для
наслідування, поступовоприщеплюютьсоціальні й побутовінавички, необхідні у
самостійномужитті. Усіці потреби життєвоважливі для кожноїдитини, якого б
віку вона не була. Дітиповиннізростати в сім’яхріднихбатьків, але
інодіценеможливо.

За останні десять років в нашій державі вдвічі збільшилася кількість дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість цих дітей
влаштовані в інтернатні заклади. Вихованці інтернатних закладів відрізняються
від дітей, які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, розвитком інтелекту й
особистості в цілому, що підтверджено спеціальними психологічними
дослідженнями. Дитина в державних закладах отримує комплекс освітніх,
медичних, соціальних послуг, але спостерігаються значні відхилення у процесі
її соціалізації, які проявляються у відсутності навичок самостійного життя,
невмінні самостійно будувати стосунки у сім’ї та відкритому колективі.
Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, довело що сімейне виховання, безперечно виступає пріоритетною
формою в Україні.   Сімейним кодексом України,  Законами України «Про
охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» пріоритетом влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування визначено саме сімейне виховання - усиновлення,
оформлення опіки (піклування), влаштування у прийомну сім’ю, до дитячого
будинку сімейного типу.

  Таким чином, дітям, які не мають можливості виховуватися в біологічній
родині, держава законодавчо гарантує право на сімейне виховання шляхом
розвитку сімейних форм їх влаштування.

Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх
розвитку, надаючи сім’ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.



         Останнім часом зросла мережа дитячихбудинківсімейного типу.
Такийзрістзумовленийзавдякидержавнійсубвенціїмісцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтніроботи, придбанняжитла та приміщень для
розвиткусімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпеченняжитломдітей-сиріт, осіб з їх числа. Слідзазначити,
щотакасубвенціязапровадженавперше в Україні.

         Кожен голова громади повинен розуміти, щопотенціалбагатствагромади
не тільки земля і дороги, а в першучергу – люди.Сьогодні у громаді є
багатоможливостей і повноважень для того, щобдопомагатисвоїм людям,
зберегтисім’ї і дітей у родині. І саме на громади велика надія –
зрушитиусталеністереотипи і повернутисвоїхдітей з інтернатіву громаду.

В Чупахівській  громаді станом на 01 грудня 2022 року мешкає 590 дітей.
Особливої та постійної уваги з боку громади та органу опіки та піклування
потребують діти, що перебувають у соціально-небезпечному становищі: 20
дітей  з інвалідністю, 37 дітей, які проживають у складних життєвих
обставинах, 50 внутрішньо переміщених дітей (із зони бойових дій).

       В  Чупахівській  селищній  раді роботу,  яка ведеться з дітьми,   з метою
захисту їх прав та законних інтересів забезпечує служба у справах дітей. На
обліку станом на 01 грудня 2022 року перебуває   7 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються в опікунських сім'ях,
функціонує дві прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дітей.

Питання роботи з сім’ями, в яких діти проживають у складних життєвих
обставинах, є найбільш актуальним та складним, тому що саме в цих сім’ях
найчастіше відбувається ухилення або відсторонення батьків від виконання
своїх обов’язків щодо дітей. Основні причини такої поведінки батьків є їх
алкоголізм або наркоманія, безробіття, економічна нестабільність, злочинність,
бідність. Сім’ї, в яких діти проживають у складних життєвих обставинах, є
джерелом „соціального сирітства”.

З метою своєчасного виявлення батьків або осіб, що їх замінюють, які
ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо
створення належних умов для життя, навчання та виховання дітей за 2022 рік
органом опіки та піклування  проведено 24 рейди. За результатами роботи
попереджено  батьків відносно невиконання їх обов’язків та ініційовано
притягнення до адмінвідповідальності  2 батьків. Відвідано  опікунські сім'ї з 3
дітьми;  кризові сім'ї, в яких діти проживають у складних життєвих обставинах;
всі прийомні сім'ї з  статусними дітьми.Служба у справах дітей Чупахівської
селищної ради постійно співпрацює зі службою у справах дітей Охтирської
районної держадміністрації, з Охтирським  відділом поліції  ГУНП в  Сумській
області.



Проблема захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
надзвичайно актуальна в  теперішніх умовах реформування  системи
інтернатних закладів, яка має на меті зменшити кількість дітей, які виховують в
інтернатах на 70%, та збільшити кількість дитячих будинків сімейного типу і
патронажних сімей та забезпечення інклюзивним навчанням дітей з
особливими потребами. На сучасному етапі від громади вимагається
необхідність вироблення нових якісних підходів щодо створення умов для
повноцінного розвитку та виховання дітей,  забезпечення доступності послуг
для дітей та сімей з дітьми відповідно до їх потреб на рівні територіальної
громади  та створення дружнього до дітей середовища в громаді

      Мета Програми:

Метою програми є  розбудова ефективної системи забезпечення прав дитини на
рівні територіальної громади, створення дружнього до дітей середовища в
громаді, підтримка сім’ї, створення належних умов, щоб діти виховувались в
сім’ях, росли здоровими, здобували якісну освіту, всебічно та гармонійно
розвивалися та були впевнені у своєму майбутньому.

       Пріоритетними напрямками реалізації заходів Програми визначено:

     - підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі з дітьми, та
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

    - створення належних умов для реалізації права кожної дитини на виховання
в сім’ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;

     -  розвиток  відповідальності  громади у забезпеченні благополуччя дітей та
їх сімей, формування відповідального батьківства та впровадження концепції
громади, дружньої до дитини;

     - забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям та
сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

У ході виконання Програми передбачається:

- створити умови  для утвердження в громаді сімейних цінностей,
виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному
неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству,
безпечного оздоровлення та змістовного відпочинку дітей;

- забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки;



- всебічне забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Основні завдання та заходи Програми:

 - створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей відповідно до
мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини; підтримка дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклуваннята дітей,сімей,  які перебувають у
складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання,
виховання та розвитку, підтримка дитячих ініціатив;

- забезпечення пропаганди сімейних цінностей, активізації участі батьків у
семінарах, тренінгах, круглих столах, що сприяють підвищенню рівня культури
сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконанням своїх обов’язків,
відзначення та заохочення найкращих родин громади;

-  заохочення трудової активності сімей з дітьми, підвищення рівня економічної
спроможності сімей з дітьми та посилення їх соціального захисту;

-  забезпечення розвитку і доступності соціальних послуг для сімей з дітьми;

-   запровадження    інформаційно-просвітницьких  заходів, спрямованих  на
посилення орієнтації молоді, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл
громади на шлюб та відповідальне батьківство;

-  проведення спільних заходів – рейдів  «Діти вулиці», щодо виявлення дітей,
які займаються бродяжництвом та жебракуванням, профілактичних
відпрацювань  клубів, щодо відвідування їх дітьми  у вечірній  час, рейдів-
перевірок  торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та
тютюнових виробів дітям, операції «Урок» для виявлення і залучення до
навчання дітей, які тривалий час не навчаються або не навчалися взагалі;

-забезпечення  дотримання  торгівельними, культурно-розважальними
закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми,
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження
наркотиків, пропаганди проституції, насилля та жорстокості;

- збереження здоров'я та життя дитини шляхом запровадження комплексу
спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного,
спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану
здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку;

- створення та забезпечення умов   для інтегрування дітей з обмеженими
можливостями в соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей з
інвалідністю в громаді;
- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї



шляхом розвитку сімейних форм виховання дітей, які залишились без
батьківського піклування;
- запобігання в громаді дитячій бездоглядності та безпритульності,
профілактика правопорушень з боку дітей та зменшення кількості злочинів,
вчинених дітьми.

Головні принципи Програми:

- діяльність у правовому полі;

- комплексне вивчення проблем;

- гласність

Строки і етапи виконання Програми

 Програма реалізується протягом 2023- 2024 років.

Початок виконання Програми – січень 2023 року, закінчення – грудень 2024
року.

 Очікувані кінцеві результати виконання Програми

     Виконання Програми дасть змогу:

- вдосконалити систему захисту прав та інтересів дітей, у тому числі з
інвалідністю, інтегрування дітей з обмеженими можливостями в соціум;

- поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати ризики неналежного
виховання дітей в сім’ях та вилучення з них дітей, зменшуючи щороку
показники вилучення дітей з небезпечного середовища;

 - створити дружнє до дітей середовище в громаді;

  - реалізувати право кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського
піклування на виховання в сім’ї,  щороку збільшуючи кількість дітей,
влаштованих до сімейних форм виховання;

  - оптимізувати систему захисту дітей, які постраждали від жорстокого
поводження, зокрема сексуального насильства та експлуатації, забезпечивши
охоплення цих дітей необхідною допомогою;

   - забезпечити раннє виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням
прав дитини шляхом удосконалення системи соціальних послуг в громаді;

  - створення передумов для забезпечення житлом, гуртожитками дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, шляхом



будівництва та придбання житла за рахунок державної субвенції та інших
джерел фінансування.

   Очікується, що спрямування і координація діяльності суб’єктів соціальної
роботи на території громади  щодо підтримки сім'ї, попередження жорстокості
та насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних інтересів
дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, дозволить вивести систему соціальних
орієнтирів на більш високий  рівень.

Матеріальне забезпечення Програми

       Для виконання заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних
форм виховання Чупахівської селищної ради на 2023-2024  роки
використовувати транспортні засоби, які належать Чупахівській селищній  раді

Фінансове забезпечення Програми

        Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених у місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел не
заборонених законодавством.   Обсяг видатків на виконання Програми
визначатиметься щороку при
складанні місцевого бюджету на відповідний  рік.

Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення
програми

Служба у справах дітей Чупахівської
селищної ради

2.
Підстава для розроблення
Програми

   Закони України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
охорону дитинства», «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових  умов
соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування», «Про основи соціального
захисту бездомних громадян та
безпритульних дітей», «Про соціальні
послуги»

3.  Розробник програми Служба у справах дітей Чупахівської
селищної ради



4. Відповідальний виконавець
програми

Служба у справах дітей Чупахівської
селищної ради

5.  Учасники програми
Структурні підрозділи

6.  Термін реалізації програми   2023 – 2024 рік

7.

      Орієнтовний загальний
обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, в тому числі:

- орієнтовний обсяг коштів
місцевого бюджету

- кошти з інших джерел, не
заборонених законодавством

53,00 тис. грн.

8.
   Очікувані результати
виконання Програми

    Забезпечення найкращих інтересів
дітей, запобігання соціальному
сирітству, дитячій бездоглядності та
безпритульності, розвиток сімейних
форм виховання, захист житлових та
майнових прав дітей

9.
   Ключові показники
ефективності

    Збільшення показника влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у сімейні
форми виховання; зниження показника
правопорушень серед підлітків та
інших негативних проявів.



                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт. Чупахівка

Про призначення і виплату компенсації
фізичним особам,
які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі  в 2022 році

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, відповідно до
статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови Кабінету
Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі», Методики обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої Наказом
Міністерства соціальної політики 17.05.2022 р., з метою підтримки
матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши
інформацію начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської
селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з
догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з
інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями,
невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1).

2.Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі.

3.Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічногорозвиткута
інвестицій.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



Додаток 1

.

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

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК

№

з/п Прізвище, ім’я,
побатькові

Період нарахувань Щомісячна
сума виплат
в 2022р.,
грн.

початок кінець

1 Лезін Іван
Олександрович

20.12.2022 19.12.2023 436,88



                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                 смт. Чупахівка

Про затвердження  Програми

соціального захисту населення

Чупахівської територіальної  громади

на 2023 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю,
одиноких пенсіонерів, осіб, які потрапили в складні життєві обставини,
забезпечення соціального захисту учасників АТО та членів сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової
служби в ході проведення антитерористичної операції, заслухавши інформацію
начальника Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити Програму соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради на 2023 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконаннямданогорішенняпокласти на постійнукомісію з
планування та фінансів, бюджету, соціально-економічногорозвитку та
інвестицій.

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



Додаток  1
.

Програма

соціального захисту населення

Чупахівської селищної ОТГ

 на 2023 рік

смт Чупахівка

 2023



1. Паспорт Програми
1 Ініціатор розроблення

Програми
Чупахівська селищна рада

2 Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розробку Програми

Програма соціального захисту населення
Чупахівської селищної ОТГ
 на 2023рік

3 Розробник програми Чупахівська селищна рада

4 Відповідальний
виконавець

Відділ соціального захисту населення
Чупахівськоїселищної ради

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ
соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

6 Термін реалізації
програми

2023 рік

7 Перелік бюджетів, що
беруть участь у
виконанні Програми

Селищний бюджет, обласний бюджет

2.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

   Впродовж останнього часу прийнято ряд нормативно-правових актів з питань
соціального захисту населення та фінансування програм  соціального захисту за
рахунок державного та місцевого бюджетів.

   В рамках програми з метою матеріальної підтримки надаєтьсяматеріальна
допомога у вигляді додаткової знижки плати за користування житлово-
комунальними послугами або твердим паливом у межах норми споживання
сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків
військової служби в ході проведення антитерористичної операції та особам з
інвалідністю, які проживають на території громади та які не мають інших
пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших
джерел; матеріальна допомога інвалідам, інвалідність яких пов’язана із



наслідками аварії на ЧАЕС та сім`ям, які втратили членів сім’ї в результаті
аварії на ЧАЕС; матеріальна допомога на лікування.

3.Визначення мети Програми

   Метою програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення,
яке проживає на території Чупахівської селищної ради, підвищення життєвого
рівня малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, учасників АТО та членів їх
родин. Вжиття передбачених цією Програмою заходів дозволить зменшити
соціальну напругу, позитивно вплине на матеріальне становище найбільш
незахищених жителів громади.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

    Оптимальними шляхами розв’язання проблем, визначених розділом 2
Програми, є:

- підвищення рівня доходів осіб з інвалідністю;
- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій

населення;
- посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та

членів їх сімей;
- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської

катастрофи.
   Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми: соціально вразливі
категорії населення, в тому числі з обмеженими фізичними можливостями,
учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, сім’ї
військовослужбовців, які загинули (померли) під час виконання обов’язків
військової служби в ході проведення антитерористичної операції, внутрішньо
переміщені особи та особи, які  постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та
проживають на території селищної ради.

   Фінансування заходів Програми забезпечується  за рахунок коштів бюджету
об’єднаної територіальної громади в межах асигнувань, передбачених на
фінансування соціального захисту. На виконання заходів Програми можливе
залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

   Для забезпечення реалізації Програми передбачається в установленому
законодавством порядку залучення благодійних внесків та гуманітарної
допомоги.



   Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться при формуванні
показників бюджету об’єднаної територіальної громади, виходячи з реальних
можливостей.

   Термін виконання Програми: 2023 рік

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- покращення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій
населення;

- соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх
сімей;

- соціальна підтримка осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи;

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.
Механізм реалізації Програми в частині виплати:

- надання матеріальної допомоги у вигляді додаткової 50% знижки плати за
користування житлово-комунальними послугами або твердим паливом у межах
норми споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час виконання
обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної операції;

- надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, інвалідність яких
пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС та сім`ям, які втратили членів сім’ї в
результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації
аварії на ЧАЕС ( 26 квітня, 14 грудня );

- виплата щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій
Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років;

- відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку
(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям громадян, які
проживають на території Чупахівської селищної ради та мають на це право
відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських
переслідувань»,  «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства» з
урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р.



№389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян
з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

 - надання матеріальної допомоги на лікування,

-відшкодуваннявитрат на поховання одиноких громадян,

-відшкодування витрат на поховання громадян, які загинули або померли
внаслідок війни



Заходи та потреба в коштах на 2023 рік
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Матеріальна допомога
інвалідам, інвалідність

яких пов’язана із
наслідками аварії на

ЧАЕС

(одноразова допомога)

26.04.2023р. 8 4000,00 4000,00

Матеріальна допомога
сім`ям, які втратили

члена сім’ї в
результаті аварії на
ЧАЕС (одноразова

допомога)

26.04.2023р. 12 6000,00 6000,00

Матеріальна допомога
учасникам ліквідації
наслідків аварії на
ЧАЕС, які мають

інвалідність

(одноразова допомога)

14.12.2023р. 8 4000,00 4000,00

Щомісячна стипендія
інвалідам та
учасникам

бойовихдій, яким
виповнилось 90 і

більше років

12 1 300,00 3600,00

Пільги на послуги
зв’язку (абонементна
плата за квартирний

12 4 667,00 8000,00



телефон)

Надання матеріальної
допомоги у вигляді

додаткової 50%
знижки плати за

користування
житлово-

комунальними
послугамиабо твердим

паливом у межах
норми споживання

сім’ям
військовослужбовців,
які загинули під час

виконання обов’язків
військової служби в

ході проведення
антитерористичної

операції

12 2 1666,67 196000,00

Надання матеріальної
допомоги на лікування

20000,00

Відшкодування витрат
на поховання

одиноких громадян

За потреби 10000,00

Матеріальна допомога
на поховання
громадян, які

загинулиабо померли
внаслідок війни

60000,00

Разом 300000,00

Очікуваними результатами виконання програми є посилення соціального
захисту та покращення матеріального становища особливо вразливих категорій
населення Чупахівської ОТГ.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська
селищна рада

Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮК



Додаток 1

до Програми

ПОРЯДОК
надання грошової допомоги до свят та пам’ятних дат

Загальні положення
1. Цей порядок визначає умови виплати грошової допомоги до свят та

пам’ятних дат:
1.1. До роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня 2023

року та до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильської АЕС в 2023  році (14 грудня):

 -  особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа постраждалих внаслідок аварії на
ЧАЕС

Порядок відшкодування витрат
1. Право на отримання одноразової допомоги мають особи,які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та
фактично проживають на території громади.

2. Особи, які мають право на виплату допомоги визначаються на підставі
даних Єдиного державного реєстру осіб які мають право на пільги.

3. Розмір допомоги становить:
3.1. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня

2023 року особам,які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи  - 500,00 гривень.

3.2. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи 26 квітня
2023 року сім’ям, які втратили члена сім’ї з числа постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС  - 500,00 гривень.

3.3. До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильської АЕС особам,які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (14 грудня)  - 500 гривень.

           4. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське
державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх
проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому
законодавством порядку.

5.Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого
бюджету.

              6.Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно
з чинним законодавством.
Начальник відділу
соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради                                                            Світлана
ЖУРАВЕЛЬ



Додаток 2

до Програми

Порядок
використання бюджетних коштів для надання соціальної підтримки

(допомоги) у 2021 році особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа
учасників бойових дій, яким виповнилося  90 років

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених
для надання соціальної підтримки (допомоги) у 2023 році особам з інвалідністю
внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій, які мешкають в
Чупахівській ОТГ.

2. Право на отримання у 2023 році допомоги мають особи з інвалідністю
внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій, які мешкають в
Чупахівській ОТГ. Звернення особи для отримання допомоги не вимагається.

3. Розмір допомоги становить 500 гривень на кожну особу з інвалідністю
внаслідок  війни І групи щомісячно. Рішення про надання допомоги
приймається відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради, що є учасником Програми, на початку року протягом періоду дії
Програми, на підставі списків.

4. Допомога виплачується щомісяця через Українське державне
підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх проживання або
через уповноважені банки, визначені в установленому законодавством порядку.

5. Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого
бюджету.

6. Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно
з чинним законодавством.

Начальник відділу

соціального захисту населення

Чупахівської селищної ради                           Світлана ЖУРАВЕЛЬ



Додаток 3

до Програми

Порядок

надання матеріальної допомоги у виглядідодаткових пільг з оплати
житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива готівкою
членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні

службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції
об’єднаних сил)

1.  Порядок надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг з
оплати  житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива
готівкою членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при
виконанні службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції
об’єднаних сил) (далі Порядок) визначає умови призначення та порядок
надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги та виплату компенсації
на придбання твердого палива за рахунок місцевого бюджету.

2. Порядок поширюється на  членів сімей військовослужбовців, загиблих
(померлих) при виконанні службового обов’язку під час антитерористичної
операції.

3. Матеріальна допомога  у вигляді знижки членам сімей
військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні службового
обов’язку під час антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)
надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

До житлово-комунальних послуг належать: квартирна плата, плата за
обслуговування будинків та прибудинкових територій, водопостачання, гаряче
водопостачання, водовідведення, користування тепловою енергією, газом,
електроенергією.

 Якщо будинок не підключений до системи  електро-, тепло- або
газопостачання на опалення і в ньому наявне пічне опалення, то в такому разі
витрати за надання пільг на придбання твердого палива для опалення житла
надаються із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на
домогосподарство в рік.

4. Знижка надається  в межах норм, передбачених постановами Кабінету
Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних



соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» та від
23.04.2012 № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення
населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх
вартості для надання пільг і житлових субсидій за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам», в таких розмірах:

- членам сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні
службового обов’язку під час антитерористичної операції (операції об’єднаних
сил) - 50 - процентна знижка в межах середніх норм споживання.

У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг
та придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), у період її
отримання не нараховуються.

5. Для отримання пільг відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради надаються такі пакети документів:

 члени сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні
службового обов’язку під час антитерористичної операції:

- заява;

- копія паспорта;

- копія ідентифікаційного номера;

- копія документу, що підтверджує право на пільги;

- довідка про склад сім’ї та характеристику житла з визначенням  виду
опалення житла.

              6. Матеріальна допомога виплачується щомісяця через Українське
державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» за місцем їх
проживання або через уповноважені банки, визначені в установленому
законодавством порядку.

7.Фінансування нарахованих виплат здійснюється за рахунок місцевого
бюджету.

8.Відображення в бухгалтерському обліку операцій здійснюється згідно
з чинним законодавством.

Начальник відділу

соціального захисту населення

Чупахівської селищної ради                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ



Додаток 4

до Програми
Порядок

відшкодування коштів за надані пільги з послуг

 зв’язку та встановлення квартирних телефонів

I. Загальні положення

1.1. Порядок відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку та
встановлення квартирних телефонів (далі - Порядок) визначає  механізм
відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення
квартирних телефонів.

1.2. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

пільговик – особа, яка відповідно до чинного законодавства має право на
пільги з користування послугами місцевого телефонного зв’язку та
встановлення квартирних телефонів;

місцевий телефонний зв'язок – це послуга, яка забезпечує доступ
до телекомунікаційної мережі та надає користувачу можливість спілкуватись
з особами, які знаходяться в тому ж місті (районі).

II. Порядок надання послуг

2.1. Чинними Законами України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», « Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та
їх соціальний захист», «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону
дитинства»  визначено право на отримання пільг з послуг зв'язку таким
категоріям громадян:

інвалідам війни;

учасникам бойових дій;

учасникам війни;

особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ветеранам військової служби, вдовам ветеранів військової служби;

ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів органів внутрішніх
справ;



ветеранам податкової міліції;

ветеранам служби цивільного захисту;

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби;

учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І - ІІ категорій;

інвалідам військової служби;

багатодітним сім'ям.

Відшкодування коштів за надані пільги з послуг зв’язку та встановлення
квартирних телефонів здійснюється на підставі документа, що підтверджує
право на пільги,  виданого відповідною установою, оформленого відповідно до
вимог чинного законодавства і завіреного печаткою.

Визначення права на отримання пільг з послуг зв'язку окремим
категоріям громадян здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 04 червня 2015 року № 389 “Про затвердження Порядку надання
пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного
сукупного доходу сім’ї”.

III. Порядок відшкодування витрат

3.1. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, як
Розпорядник коштів, укладає договір із підприємством, яке надає послуги
зв’язку для відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку або
встановлення квартирних телефонів.

3.2. Розрахунок відшкодування коштів за надані послуги зв’язку та
встановлення квартирних телефонів здійснюється шляхом визначення витрат
підприємством за законами, відповідно до яких пільговики мають право на
пільги.

3.3. Підприємство, яке надає послуги зв’язку, подає до відділу
соціального захисту населення :

- до 10 числа місяця, що настає за звітним, на електронних носіях
розрахунки щодо вартості послуг, наданих громадянам пільгової категорії у
минулому місяці, згідно з формою «2-пільга», затвердженою п.10 Постанови
Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 “Про Єдиний
державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” (зі
змінами);

- до 20 числа місяця, що настає за звітним, надає відомості про фактично
надані послуги на паперових носіях;



- до 5 числа місяця, другого за звітним, складає акти звіряння сум
заборгованості по наданих послугах зв’язку станом на 1 число місяця, що
передує звітному.

Звіти підписуються та скріплюються печаткою підприємства.
Розпорядник коштів має право перевіряти правильність та достовірність
складання звітів, наданих на відшкодування витрат за надані пільги.

3.4. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
звіряє інформацію,  що міститься в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги, з інформацією, яка надходить від
підприємств,  що надають послуги зв’язку, і, у разі виявлення розбіжностей
щодо загальної кількості пільговиків або розміру пільг, що надаються
конкретному пільговику, не провадить  розрахунків, що стосуються виявлених
розбіжностей, до уточнення цієї інформації.

3.5. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
сплачує підприємству, яке надає послуги зв’язку, кошти за надані пільги після
їх надходження на зазначені цілі.

Начальник відділу соціального

захисту населення

Чупахівської селищної ради

                                                                                           Світлана ЖУРАВЕЛЬ



                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

 ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                       смт. Чупахівка

Про затвердження  Програми призначення
і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі, на 2023 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,відповідно Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням
положень Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року
№859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки
матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши
інформацію начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської
селищної ради С.Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним
особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на
2023 рік (додаток 1).

2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради в межах фінансових
можливостей передбачати кошти для реалізації даної Програми.

3. Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
забезпечити виконання Програми.

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

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



Додаток  1

Програма
призначення і виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі на 2023 рік

смт Чупахівка

2023



1. Паспорт Програми

1 Ініціатор розроблення
Програми

Відділ соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

2 Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розробку Програми

Закон України «Про соціальні послуги»,
постанова Кабінету Міністрів України від
23.09.2020 року № 859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні
послуги з догляду на непрофесійній
основі»

3 Розробник програми Відділсоціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

4 Відповідальний
виконавець

Відділ соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада, відділ
соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

6 Термін реалізації
програми

2023 рік

7 Перелік бюджетів, що
беруть участь у
виконанні Програми

Селищний бюджет

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Дана Програма розроблена відповідно до Закону України «Про соціальні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859
«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», Методики
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних
послуг, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від
16.06.2020 р. №419

 Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку
України, складні явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність
посилення соціального захисту, перш за все, осіб з інвалідністю, людей
похилого віку, дітей з інвалідністю.



З кожним роком як в цілому по Україні, так і безпосередньо в громаді
збільшується кількість людей, які потребують постійної сторонньої допомоги.
Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, хворобами, які спричиняють
інвалідність, втратою людиною працездатності та можливості до
самообслуговування.

Серед загальної кількості осіб з інвалідністю та інших категорій громадян
багато тих, хто, за висновком медичної комісії, потребують постійного
стороннього догляду. Крім того, погіршується стан здоров’я та здатність до
самообслуговування людей похилого віку.

Актуальність цієї Програми обумовлена необхідністю покращення умов
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, завдяки яким
особи з інвалідністю, особи похилого віку  матимуть змогу вести повноцінний
спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних потреб, через отримання
догляду й сторонньої допомоги.

Програма призначення і виплата компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, на 2022 рік,
дасть змогу посилити соціальний захист людей, які потребують сторонньої
допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, врахуванню
індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили у складні життєві
обставини і потребують соціальних послуг та забезпечення безпеки та якості їх
життя.

3.Визначення мети Програми

Метою програми є суттєве підвищення ефективності  вирішення питання щодо
поліпшення життєдіяльності осіб, нездатних до самообслуговування, які
потребують стороннього догляду. Вжиття передбачених цією Програмою
заходів дозволить зменшити соціальну напругу, позитивно вплине на
матеріальне становище найбільш незахищених жителів громади.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Основними засобами та шляхами розв’язання окресленої проблеми є
призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги в обсягах, визначених рішенням селищної ради у відповідності з
вимогами діючого законодавства.
        Джерелом фінансування Програми є кошти, передбачені в селищному
бюджеті на даний напрямок.



Ресурсне забезпечення Програми

гривень

Обсяг коштів, які пропонується
залучати на виконання
Програми

Термін
виконання

Усього витрат на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 2023 600000,00

У тому числі:

селищний бюджет

2023 600000,00

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1)виявлення осіб, які потребують стороннього догляду (особи з інвалідністю І
групи, діти з інвалідністю, громадяни похилого віку з когнітивними
порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися);

2)проведення обстеження умов проживання осіб, які звертаються за
призначенням щомісячної допомоги;

3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги;

4)припинення виплати у випадках, передбачених пунктом 11 Порядку подання
та прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають послуги з догляду на непрофесійній основі, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
послуги з догляду на непрофесійній основі».

Для виконання вищевказаних завдань необхідно  реалізувати наступні
заходи:

1)забезпечити облік даної категорії громадян;

2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів.



Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі на території  Чупахівської селищної ради визначені в
додатку 1 до Програми.

Очікуваними результатами виконання Програми посилення уваги суспільства
до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду, поліпшення їх
життєдіяльності та підвищення соціального захисту.

6.Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програмивиплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2023 рік наведені у
додатку 1 до Програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за ходом виконання  Програми здійснює Чупахівська
селищна рада.

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 1 до Програми

№
з/
п

Назва
напряму

діяльності

Перелік
заходів

Програм
и

Строк
викона

ння
Прогр

ами

Викона
вці

Джерел
а

фінансу
вання

Орієнт
овні

обсяги
фінанс
ування
(грн.)

Очікува
ний

результа
т

1 Виплати
компенсації
фізичним
особам, які
надають
соціальні
послуги на
непрофесійній
основі особам з
інвалідністю І
групи,  дітям з
інвалідністю,
громадянам
похилого віку з
когнітивними
порушеннями,

Забезпече
ння
виплати
компенса
ції
фізичним
особам,
які
надають
соціальні
послуги
на
непрофес
ійній
основі

2023
рік

Відділ
соціальн
ого
захисту
населен
ня
Чупахів
ської
селищно
ї ради

Селищн
ий
бюджет 600000,

00

Посиленн
я уваги
суспільст
ва до
потреб
осіб, які
потребую
ть
постійног
о
стороннь
ого
догляду,
поліпшен
ня їх
життєдіял



невиліковно
хворим, які
через
порушення
функцій
організму не
можуть
самостійно
пересуватися та
самообслугову
ватися

ьності та
підвищен
ня
соціально
го
захисту



Додаток 2
до Програми  призначення
і виплати компенсації фізичним
особам,
які надають соціальні послуги з
догляду
на непрофесійній основі, на 2023 рік

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів, призначення і виплати

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі на території  Чупахівської

селищної ради

1.Компенсаціяза догляд (далі - компенсація) призначається фізичній особі,
яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької
діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання
державних стандартів соціальних послуг (далі - фізична особа, яка надає
соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
(далі - соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня,
дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа,
потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань,
розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на
дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2018 р. № 1161



2.Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги особам, якщо такі особи
отримують:

соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду;

виплати на догляд відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування”, “Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, “Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги та отримують допомогу
на догляд відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без
провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

3. Компенсація призначається рішенням Чупахівської селищної ради та
виплачується відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі.

4.Розмір компенсації відповідно до статті 13 Закону України “Про соціальні
послуги” обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу
в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в
якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та
середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні
послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про
згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну
компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Середньомісячний сукупний дохід фізичної особи, яка надає соціальні
послуги, обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу її
сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу, згідно з Методикою
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затвердженою наказом
Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р. № 419.

5.До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням
компенсації, включаються чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також
діти, які навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої
освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених
закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням
навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання
за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до



досягнення 23 років і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не
перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю.При цьому діти, які
навчаються за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до
досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім’ї
незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. До складу
сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги, що звертається за
призначенням компенсації, не включаються особи, які перебувають на повному
державному утриманні, та непрацездатні особи.

6. Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні
послуги, подаються до уповноваженого органу заява про згоду надавати
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та документи/відомості у
паперовій або електронній формі, зазначені в пункті 7 цього Порядку.

Особою/законним представником особи, яка потребує надання соціальних
послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги.

Якщо заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі подає законний представник особи, яка потребує надання
таких послуг, заява про згоду отримувати соціальні послуги не подається.

Під час подання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги
пред’являється паспорт громадянина України або інший документ, що
посвідчує особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення
біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та
особи без громадянства).

Форми заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги
затверджуються Мінсоцполітики.

Також заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги можуть
прийматися центром надання адміністративних послуг за місцем
проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі.

Заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі та про згоду отримувати соціальні послуги в електронній формі можуть
подаватися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Якщо заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги подаються в
електронній формі, відомості про прізвище, власне ім’я та по батькові (за
наявності) фізичної особи, яка надає соціальні послуги, особи/законного
представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на
непрофесійній основі, документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі



фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, а
також дані паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує
особу (посвідка на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту, - для іноземця та особи без
громадянства), отримуються із кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
електронного підпису.

Центр надання адміністративних послуг, який приймає заяви про згоду
надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду
отримувати соціальні послуги з необхідними документами, реєструє такі заяви і
не пізніше ніж наступного робочого дня засобами телекомунікаційного,
зокрема електронного, зв’язку надсилає сформовану особову справу фізичної
особи, яка надає соціальні послуги (у тому числі електронну), відділу
соціального захисту населення.

7. Призначення компенсації здійснюється рішенням чергової сесії
Чупахівської селищної ради з місяця подання фізичною особою, яка надає
соціальні послуги, таких документів:

1) у паперовій формі:

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі;

заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

копії свідоцтва про народження дитини (у разі надання дитині соціальних
послуг з догляду на непрофесійній основі);

декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок
про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У
декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка
надає соціальні послуги;

копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для
осіб з інвалідністю);

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою,
затвердженою МОЗ;

висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ;

копії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за
формою, затвердженою МОЗ;



довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження
нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне
захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про
те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа,
потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною
комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою,
встановленими МОЗ;

копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких
обмежена);

копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна
або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами
уповноваженого органу або центру надання адміністративних послуг, який
прийняв заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі та про згоду отримувати соціальні послуги;

акта проведення обстеження сімї, за формою, затвердженою рішенням
виконкому чупахівської селищної ради від 25.11.2021 р.;

довідки з ДПА про доходи надавача послуг та членів його сім’ї за шість
місяців, що передують місяцю звернення.

2) в електронній формі:

заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі;

заяви про згоду отримувати соціальні послуги;

декларації про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок
про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У
декларації також зазначається інформація про склад сім’ї фізичної особи, яка
надає соціальні послуги, та відомості про членів її сім’ї (прізвище, власне ім’я
та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження,
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи документа, що
підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без
громадянства), документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України;



відомостей про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата
видачі, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дитини, прізвище,
власне ім’я та по батькові (за наявності) батьків);

сканованих копій документів, зазначених в абзацах шостому -
дванадцятому підпункту 1 цього пункту, з урахуванням категорії особи, яка
потребує надання соціальних послуг.

Якщо в державних електронних інформаційних ресурсах наявні необхідні
відомості, відповідні документи/копії не подаються. Зазначені відомості,
необхідні для призначення компенсації, отримуються органом, що приймає
рішення про призначення компенсації:

через систему електронної взаємодії державних електронних
інформаційних ресурсів;

через інформаційні системи або бази даних;

шляхом надіслання запитів до власників (розпорядників) зазначених
відомостей.

На заяви та відомості, що подаються в електронній формі, накладаються
електронні підписи, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих
ключів фізичної особи, яка надає соціальні послуги, та особи/законного
представника особи, яка потребує надання соціальних послуг.

Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка
надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих
документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних
документів, які необхідно подати, і дату, до якої такі документи повинно бути
подано.

Повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видається
особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час їх подання або
надсилається протягом одного робочого дня з дати подання заяви на поштову
адресу або адресу електронної пошти такої особи.

Якщо заява з пакетом документів надсилається поштою, днем подання
заяви вважається дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган
протягом трьох робочих днів із дати отримання заяви надсилає на поштову
адресу або адресу електронної пошти фізичної особи, яка надає соціальні
послуги, повідомлення про те, що документи потрібно подати. Якщо документи
подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем
подання заяви вважається день її прийняття уповноваженим органом або
відправлення поштою.

8. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї
уповноважені органи, що призначають компенсацію, користуються всіма



офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, зокрема
інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Для нарахування компенсації можуть використовуватися відомості про
доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані,
отримані від органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду
України, центрів зайнятості, інших підприємств, установ, організацій).

Уповноважені органи мають право робити запити та у строк до п’яти
календарних днів із дати надходження відповідного запиту безоплатно
отримувати від ДПС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних,
отриманих від фізичних осіб, які надають соціальні послуги та звертаються за
призначенням компенсації.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів)
використовуються відомості ДПС із Державного реєстру фізичних осіб -
платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Для підтвердження даних про отримання (неотримання) пенсії
використовується інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування в порядку, встановленому
Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України.

Для підтвердження даних про смерть фізичної особи, яка надавала соціальні
послуги, або особи, якій надавалися соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі, використовуються відомості з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом
автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними
ресурсами Мін’юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії
державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому
законодавством.

9. Якщо фізична особа надає соціальні послуги з догляду за місцем
проживання / перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі, але має інше зареєстроване місце проживання,
уповноважений орган на підставі даних, отриманих в електронній формі
шляхом автоматизованого доступу/обміну, перевіряє відомості щодо
неотримання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, компенсації за
зареєстрованим місцем проживання.

10. Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.

Якщо у довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією,
медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, висновку
лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді, довідці про
захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи,
тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне,
онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий



психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або
хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку
травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги,
зазначено строк, компенсація призначається на такий строк, але не більше ніж
на 12 місяців.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення особою з
інвалідністю I групи чергового переогляду органами медико-соціальної
експертизи, дитиною з інвалідністю або дитиною, яка хворіє на тяжке
перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку,
рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I
типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня,
дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує
паліативної допомоги, огляду лікарсько-консультаційними комісіями. У разі
повторного визнання особи особою з інвалідністю I групи, дитиною з
інвалідністю або дитиною, яка хворіє на тяжке перинатальне ураження нервової
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання,
онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре
або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку
травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги,
виплата компенсації поновлюється відповідно до заяви про згоду надавати
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі з дня її зупинення, але не
більше ніж за один місяць.

10-1. Для продовження виплати компенсації на наступний строк подаються
заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі,
декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї), документи, зазначені в абзацах шостому -
дванадцятому підпункту 1 пункту 7 цього Порядку, крім копії довідки до акта
огляду медико-соціальною експертною комісією, висновку лікарської комісії
медичного закладу щодо потреби в догляді, якщо їх видано безстроково або
строк не зазначено.

11. Виплата компенсації припиняється в разі:

1) зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає
соціальні послуги;

2) смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі;

3) смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги;

4) отримання особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного,



стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному
утриманні;

5) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами
України понад 30 календарних днів.

До 30-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні
перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, разом з особою, яка
потребує надання соціальних послуг, на лікуванні за кордоном, що
підтверджується відповідними документами.

Порядок надання відомостей стосовно фізичних осіб, які надають соціальні
послуги, про перетин державного кордону або перебування за межами України
в період отримання компенсації визначається законодавством;

6) перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на
стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних
днів.

У разі виникнення обставин, визначених у підпунктах 1, 4-6 цього пункту,
внаслідок яких припиняється надання соціальної послуги з догляду на
непрофесійній основі, фізична особа, яка надає соціальні послуги,
особа/законний представник особи, якій надаються соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі, зобов’язані в десятиденний строк письмово
повідомити про припинення надання соціальної послуги з догляду на
непрофесійній основі уповноваженому органу, що здійснює виплату
компенсації. Її виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому
сталися зміни.

13. У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму на 1 січня
відповідного року компенсація перераховується без звернення фізичної особи,
яка надає соціальні послуги. Уповноважені органи проводять перерахунок
раніше призначеної компенсації з місяця встановлення нового розміру
прожиткового мінімуму.

14. Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом
місяця з дня звернення подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні
приймається рішенням чергової сесії Чупахівської селищної ради, зазначених
у пункті 7 цього Порядку, і наступного дня після його прийняття надсилається
фізичній особі, яка надає соціальні послуги.

Для підтвердження факту спільного проживання з особою, якій надаються
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та догляду за нею
складається акт про проведення обстеження сім’ї,

15. Компенсація виплачується щомісяця після ріення сі=есії Чупахівської
селищної тради шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку,



зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги, або через АТ
“Укрпошта”.

16. Суми компенсації, не отримані своєчасно фізичною особою, яка надає
соціальні послуги, виплачуються за минулий період, але не більш як за 12
місяців, що передують місяцю звернення за їх отриманням.

Суми компенсації, не отримані фізичною особою, яка надає соціальні
послуги, з вини уповноваженого органу, який їх призначає та виплачує,
виплачуються за минулий період без обмеження будь-яким строком. При цьому
виплата за минулий період проводиться з урахуванням прожиткового мінімуму,
затвердженого на момент виплати.

Суми компенсації, що нараховані фізичній особі, яка надає соціальні
послуги, та залишилися недоотриманими у зв’язку з її смертю, виплачуються за
весь період по місяць (включно), в якому сталися зміни, членам її сім’ї, у разі їх
відсутності входять до складу спадщини.

17. Рішення про відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено у
визначеному законодавством порядку.

18. На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги та отримує
компенсацію, формується особова справа, в якій зберігаються матеріали,
необхідні для призначення компенсації.

В особовому рахунку, що заповнюється на підставі документів особової
справи, фіксуються відомості про виплату компенсації.

19. Суми компенсації, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку
фізичної особи, яка надає соціальні послуги, через подання документів із
завідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі
сім’ї, приховування обставин, які впливають на призначення і виплату
компенсації тощо, стягуються відповідно до законодавства.

Відрахування надміру виплаченої суми компенсації на підставі рішень
відповідних уповноважених органів проводиться у щомісячному розмірі не
більш як 20 відсотків суми виплачуваної компенсації.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги, не повернула добровільно
надміру виплачені їй суми, вони стягуються в судовому порядку на підставі
заяви уповноваженого органу, що призначив компенсацію.

20. Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
органи, здійснює контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами,
які надають соціальні послуги.

21. Компенсація може бути призначена лише в межах коштів, які заплановані
Програмою призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, яка
затверджена  рішенням ради.



       Поставлення на облік фізичної особи, як такої, яка надає соціальні послуги,
можливе до затвердження Прогамита затвердження суми коштів, які необхідні
для її виконання.У разі наявності коштів, особа ставиться на облік.

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



                                   ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                      смт. Чупахівка

Про затвердження Програми здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом
на автобусних маршрутах загального користування у приміському
сполученні на 2023рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про автомобільний
транспорт», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту
населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель Чупахівська
селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних
маршрутах загального користування у приміському сполученні на 2023 рік
(додається).

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

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК



Додаток

ПРОГРАМА

 ЗДІЙСНЕННЯ  КОМПЕНСАЦІЙНИХ  ВИПЛАТ  ЗА  ПІЛЬГОВИЙ

ПРОЇЗД  ОКРЕМИХ  КАТЕГОРІЙ  ГРОМАДЯН  АВТОМОБІЛЬНИМ

ТРАНСПОРТОМ  НА  АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ   ЗАГАЛЬНОГО

КОРИСТУВАННЯ  У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ НА 2023 РІК



1. Паспорт
Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд

окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у приміському

сполученні на 2023 рік

1. Ініціатор розроблення
Програми

Чупахівська селищна рада

2. Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення Програми

Розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про
розроблення проекту Обласної програми
відшкодування вартості  пільгового проїзду
окремих категорій громадян автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах
загального користування на 2016 рік» (зі змінами)

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

4. Співрозробники
Програми

 -

5. Відповідальний
виконавець Програми

Відділ соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради

6. Учасники Програми Відділ соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради,  фінансовий відділ
Чупахівської селищної ради, перевізники, які
надають послуги з перевезення автомобільним
транспортом

7. Термін реалізації
Програми

2023 рік

8. Перелік бюджетів, які
беруть участь в
реалізації програми

селищний бюджет Чупахівської селищної ради

9. Обсяг фінансових
ресурсів, необхідних
для реалізації програми

10 тис.гривень



2. Загальні положення

Ця Програма розроблена відділом соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради з урахуванням вимог Бюджетного кодексу
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
автомобільний транспорт», розпорядження голови Сумської обласної
державної адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про розроблення проекту
Обласної програми відшкодування вартості пільгового  проїзду окремих
категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах
загального користування  на 2016 рік»(зі змінами).

Програмою планується здійснення  компенсаційних виплат за пільгове
перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування, відповідно до механізму
Обласної програми.

3. Мета програми
Метою програми є:
- підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;
- забезпечення реалізації прав  окремих категорій громадян на

пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах в
Охтирському районі;

- компенсація витрат перевізників внаслідок перевезення окремих
категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у
приміському сполученні.

4. Очікувані результати від здійснених заходів Програми:
Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
на 2022 рікзабезпечить безоплатне перевезення окремих категорій
пільговиків автомобільним транспортом загального користування та
залізничним транспортом у приміському сполученні, посилення соціального
захисту та покращення матеріального становища  зазначених категорій
громадян.

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до

чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської
селищної ради.

6. Організація  виконання Програми
Організацію виконання Програми здійснює відділ соціального захисту

населення Чупахівської селищної ради відповідно до Порядку відшкодування
вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на автобусних
маршрутах загального користування у приміському сполученні  в
Охтирському районі (додаток 3)Секретар селищної ради
Микола МАСЛЮК



Додаток 1до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн.

Обсяг коштів, що пропонується залучити на
виконання Програми

Усього витрат на
виконання
Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

10,0

місцеві бюджети, 10,0



Додаток 2до Програми

Заходи  Програми
тис. грн.

№
з/п

Заходи Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Джерела та
обсяги

фінансування,
тис. гривень

Очікувані
результати
виконання

заходу
Місцевий
бюджет

Всього

2023 р.
1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в
автомобільному та залізничному транспорті
1. Здійснення

компенсаційних
виплат за
пільговий
проїзд окремих
категорій
громадян
автомобільним
транспортом на
автобусних
маршрутах
загального
користування у
приміському
сполученні.

 2022 рік Відділ
соціального
захисту
населення
Чупахівської
селищної ради

10,0 10,0 забезпечення
безоплатного
перевезення
окремих
категорій
громадян
автомобільним
транспортом
на автобусних
маршрутах
загального
користування
у приміському
сполученні

Всього по
завданню 1

7,0 7,0



                                                                                                  Додаток  до Програми

Порядок
відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на

автобусних маршрутах загального користування у приміському
сполученні в Охтирському районі

Загальні положення
1. Цей порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат

відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної ради за
пільговий проїздокремих категорій громадян, відповідно до переліку (додаток
1),на автобусних маршрутах загального користування у приміському
сполученні в Охтирському районі, за рахунок коштів місцевого бюджету
Чупахівської селищної ради фізичним особам - підприємцям та підприємствам,
що здійснюють перевезення громадян автомобільним транспортом (далі –
Перевізник) згідно з укладеними договорами.

Пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється  за
наявності у них посвідчення встановленого зразка, яке дає право на пільговий
проїзд.

2. Компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
здійснюється на підставі укладених з Перевізниками договорів:

- між Перевізником та відділом соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради  на кожен маршрут укладається Договір про
державне замовлення на соціально значущі послуги автомобільного транспорту
(додаток 2);

- між Перевізником та відділом соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради на кожен маршрут укладається Договірпро
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг по перевезенню пільгової
категорії населення району в якому вказуються конкретні дні та рейси коли
здійснюється пільгове перевезення (додаток 3).

3. Порядок компенсації збитків від пільгового перевезення:
3.1. Перевізник щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяцем,

надає до відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
Розрахунок витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг
(додаток 2 доДоговорупро відшкодування витрат, пов’язаних з наданням
послуг по перевезенню пільгової категорії населення району). Перевізник несе
юридичну та фінансову відповідальність за достовірність розрахунків.

3.2.  Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
отримує від Перевізника Розрахунок витрат на відшкодування збитків,
пов’язаних з наданням послуг таскладає акт звіряння розрахунків за надані
пільговикам послуги за  формою «3-пільга».

3.3. Виплата компенсації на відшкодування збитків від перевезення
окремих категорій громадян здійснюється шляхом перерахування коштів з



рахунку відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради на
рахунок Перевізникау межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі.

Додаток 1до Порядку
відшкодування вартості
пільгового проїзду окремих
категорій громадян на автобусних
маршрутах загального
користування у приміському
сполученні в Охтирському районі

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду
автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні

в Охтирському районі
№
п/п

Перелік категорій

1. - інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції
 - учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції
 - члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

2. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»

 - інваліди війни
 - учасники бойових дій

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей»

 - батьки загиблого військовослужбовця
 - інвалід військової служби

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 - громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
віднесені до категорії 1

 - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2



Додаток 2до Порядку
відшкодування вартості
пільгового проїзду окремих
категорій громадян на автобусних
маршрутах загального
користування у приміському
сполученні в Охтирському районі

Д О Г О В І Р
про державне замовлення на соціально значущі послуги

автомобільного транспорту

смтЧупахівка   «____»_________20___   р.

ЗАМОВНИК відділ соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради, в особі_________________________________________________
з однієї сторони та____________________________________________________,
названий  в подальшому ПЕРЕВІЗНИК, з іншої сторони, які діють на підставі
Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг
пасажирським автомобільним транспортом, уклали цей  договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується перевозити пільгові категорії

пасажирів на маршрутах приміського сполучення, як державне замовлення на
соціальні послуги автомобільного транспорту на умовах, передбачених даним
договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодовувати його витрати на ці
послуги за рахунок  кошторисних призначень, виділених на ці цілі з місцевого
бюджету Чупахівської селищної ради.

ІІ. Зобов’язання сторін
2.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується:

2.1.1. Забезпечувати дотримання законодавчих та інших нормативно-
правових актів, які регулюють порядок перевезення пасажирів.

2.1.2. Забезпечити перевезення пільгових категорій пасажирів
автомобільним транспортом згідно додатку  до даного договору.

2.1.3. Виконувати розклад руху автобусів з регулярністю не нижче ніж 100%
та вести облік виконаних рейсів.

2.1.4. Здійснювати збір виручки відповідно до встановлених тарифів.
2.1.5. Під час роботи на маршруті забезпечувати виконання водіями

автобусів розпоряджень адміністрації та диспетчерів автостанцій щодо
дотримання безпеки руху, безпечного перевезення пасажирів.

2.1.6. Нести відповідальність за виконання та достовірність фінансово-
господарських показників.

 2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується:
2.2.1. Погоджувати маршрути та розклади руху автобусів на приміських

маршрутах.



2.2.2. Здійснювати контроль за  рівнем культури обслуговування пасажирів.
2.2.3. Забезпечувати необхідні умови для стабільної роботи перевізника на

маршрутах.
2.2.4. В разі зміни маршрутної мережі ПЕРЕВІЗНИКА розмір

відшкодування вартості пільгового проїзду пільгових категорій пасажирів може
коригуватися в ту чи іншу сторону.

ІІІ. Відповідальність сторін
          3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного
договору згідно діючого законодавства України.

 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно
норм діючого законодавства України.

IV. Строк дії договору
4.1. Договір діє з «____»_________20____ року по

«____»_________20____ року
4.2. Дія договору припиняється:

- в разі закінчення терміну, на який його було вкладено;
- за погодженням сторін;
- за ініціативою ЗАМОВНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови

договору, при цьому ЗАМОВНИК попереджає іншу сторону не менше як
за один  місяць до моменту розірвання договору;

- закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення
пасажирських перевезень;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.
4.3. У випадках непередбачених даним договором, сторони керуються

чинним законодавством.
4.4. Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову

юридичну силу.
V. Юридичні адреси сторін

ЗАМОВНИК:
Відділ соціального захисту
населення Чупахівської
селищної ради
вул. Воздвиженська, 53,
смтЧупахівка Охтирського
району Сумської області
р/р
______________________
в Охтирському УДКСУ
Сумської області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 43541416
__________    ____________
(підпис)                         (ПІБ)

ПЕРЕВІЗНИК:

___________    ___________
(підпис)                         (ПІБ)

М П                                                                                                   М П



Додаток  до договору
                                                                                                від                       №

Перелік маршрутів
на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення

Перевізник: Шапошник Віктор Михайлович

Назва маршруту
Час відправлення

Пільгові дні
АС Охтирка

З кінцевого
пункту

Охтирка-
Комарівка

5.45
12.40

7.00
14.00

Середа, п’ятниця,
неділя

Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських
маршрутах:
- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції
- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції
- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
віднесені до категорії 1
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть
виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць.

ЗАМОВНИК                    ______________               _________________
                                                                       (підпис)                                            ПІБ

М П

 ПЕРЕВІЗНИК                  ______________               _________________
(підпис)                                          ПІБ
М П



                                                                                                                       Додаток 3
до Порядку відшкодування
вартості пільгового проїзду
окремих категорій громадян на
автобусних маршрутах
загального користування у
приміському сполученні в
Охтирському районі

Д О Г О В І Р
про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг

по перевезенню пільгових категорій населення
Чупахівської селищної ради

СмтЧупахівка                          «____»__________20___ р.

ПЕРЕВІЗНИК Фізична особа підприємець Шапошник Віктор Михайлович, що
діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію та Закону України «Про
автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 18.02.1997_______________________________________________, з
однієї сторони та відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради, в особі начальника Журавель Світлани Миколаївни, названий в
подальшому ПЛАТНИК, з другої сторони, разом названі у подальшому
СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору
1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується надавати послуги по перевезенню

пільгових категорій населення Чупахівської селищної ради (додаток 1)
відповідно з Договором про державне замовлення на соціально значущі
послуги автомобільного транспорту від «___» ______________20___ р. №_____,
укладеним між відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради та ПЕРЕВІЗНИКОМ, а ПЛАТНИК зобов’язується компенсувати
витрати, пов’язані з перевезенням  цих категорій громадян.

ІІ. Обов’язки  сторін
2.1 ПЕРЕВІЗНИК  зобов’язується:
2.1.1 Щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяця, надавати

інформацію про обсяг  наданих послуг  та суми  до відшкодування у формі
Розрахунку витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг
(додаток 2).

2.1.2. Нести відповідальність за достовірність фінансових показників.

2.2. ПЛАТНИК  зобов’язується:
2.2.1. Сплачувати ПЕРЕВІЗНИКУ розрахункову суму компенсації за

пільговий проїзд окремих категорій громадян  7000 грн. з місцевого  бюджету
Чупахівської селищної ради.



ІІІ. Відповідальність сторін
 3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного

договору згідно діючого законодавства України.
 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно

норм діючого законодавства України.
IV. Строк дії договору

4.1 Дія договору поширюється на період з „____” ______________20___
р. по „____” _____________20___ р., а в частині проведення розрахунків – до
повного погашення.

V. Зміни умов договору та його розірвання
5.1. Зміни  умов договору або внесення доповнень  до нього можливі за

згодою сторін.
5.2. Дія договору припиняється:

- в разі закінчення терміну, на який його було укладено;
- за погодженням сторін;
-   за ініціативою ПЛАТНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови
договору, при цьому ПЛАТНИК попереджає іншу сторону не менше як за
один  місяць до моменту розірвання договору;
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

VІ. Заключні положення
6.1. У випадках,  не передбачених даним договором, сторони керуються

чинним законодавством.
6.2.  Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову

юридичну силу.
VІІ. Юридичні адреси сторін

ПЛАТНИК:
Відділ соціального захисту
населення Чупахівської
селищної ради
вул. Воздвиженська, 53,
смтЧупахівка Охтирського
району Сумської області
р/р _____________________
в Охтирському УДКСУ
Сумської області
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 435414163
__________    ____________
(підпис)                         (ПІБ)

ПЕРЕВІЗНИК:

________  _______________
   (підпис)
(ПІБ)



Додаток 1
                                                                                                    до договору

                                                                                      від                     №

Перелік маршрутів
на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення

Перевізник: Шапошник Віктор Михайлович

Назва маршруту
Час відправлення

Пільгові дні
АС Охтирка З кінцевого

пункту

Охтирка-
Комарівка

5.45
12.40

7.00
14.00

Середа, п’ятниця,
неділя

Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських
маршрутах:

- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції
- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції
- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
віднесені до категорії 1
- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які
належать до категорії 2

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть
виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць.

  ПЛАТНИК                              ______________               _________________
(підпис)                                                       ПІБ

М П
ПЕРЕВІЗНИК                         ______________               _________________
                                                                                (підпис)
ПІБ



                                                                             Додаток 2
                                                                                                   до договору

                                                                                      від                 №

______________ ______________________________________________
(назва підприємства, організації-постачальнка послуг)

                                                                                    Код
ЄДРПОУ______________________

РОЗРАХУНОК
витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг

за ________________місяць 20 ___ р.

№
з/п

Категорія
пільговика

Маршрут
Загальна кількість
осіб, що отримують

пільги

Нараховано
грн.

1. 2. 3. 4. 5.

Х Разом Х
Керівник
підприємства

(підпис, прізвище, ім′я, по
батькові)

М.П.

Головний
бухгалтер

(підпис, прізвище, ім′я, по
батькові)



                                     ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                              смт. Чупахівка

Про затвердження тарифів на надання соціальних послугкомунальною
установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної
ради»      в 2023 році

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального обслуговування» зі змінами, постанови
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку
регулювання тарифів на соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження Порядку установлення
диференційованої плати за надання соціальних послуг», постанови Кабінету
Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 «Порядок організації надання
соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики від 17.12.2015
року №1186 «Про затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості
соціальних послуг», заслухавши інформацію начальника відділу соціального
захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель,
Чупахівськаселищна рада В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити тарифи на надання соціальних послуг комунальною установою
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» з 01.01.2023
року згідно з  додатком 1

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу
соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану
Журавель.

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

Секретар селищноїради                                                Микола МАСЛЮК



ТАРИФИ

на надання соціальної послуги «догляд вдома»

відповідно до Державного стандарту догляду вдома

№
з/п

Назва заходу Одиниця
вимірювання

Витрати часу
на надання

послуги/
здійснення

заходу, хвилин*

Ціна
(грн)
100%

Ціна
(грн)
75%

1 2 3 4

І Допомога у веденні домашнього господарства

1.1 Придбання і доставка
продовольчих, промислових та
господарських товарів,
медикаментів

Один захід 30 31,85 23,89

1.2 Допомога у приготуванні їжі: Один захід

- підготовка продуктів для
приготування їжі, миття овочів,
фруктів, посуду тощо;

18 (за потреби) 19,11 14,33

- винесення сміття 8 (за потреби) 8,49 6,37

1.3 Приготування їжі Один захід 60 (за потреби,
1 раз за
відвідування)

63,69 47,77

1.4 Допомога при консервації
овочів та фруктів

Разове
доручення
(до 2 раз в
місяць в
сезон)

90 (за потреби) 95,54 71,66

1.5 Прибирання житла: Один захід



а) косметичне прибирання

б) вологе прибирання

18 (за потреби)

42 (за потреби)

19,11

44,58

14,33

33,44

1.6 Розпалювання печей,
піднесення вугілля, дров,
доставка води з колонки;

Одне
розпалювання,
доставка,
піднесення,

42 (за потреби) 44,58 33,44

розчищення снігу розчищення 20 (за потреби) 21,23 15,92

1.7 Ремонт одягу (дрібний) Разове
доручення

6 (за потреби) 6,97 5,23

1.8 Оплата комунальних платежів
(звірення платежів)

Одна оплата 45 (за потреби) 47,77 35,83

1.9 Прання білизни та одягу (до 1,5
кг сухої білизни)

Один захід 30 (за потреби) 31,85 23,89

 Надання допомоги у сільській
місцевості з проведення
сільськогосподарських робіт (в
обробці присадибної ділянки)

Разове
доручення, не
більше 0,02 га

90 (за потреби) 95,54 71,66

II Допомога у самообслуговуванні / догляді за дитиною з
інвалідністю

2.1 Вмивання, обтирання,
обмивання;
допомога при вмиванні,
обтиранні, обмиванні

Один захід 15 (за потреби) 15,92 11,94

2.2 Вдягання, роздягання,
взування;
допомога при вдяганні,
роздяганні, взуванні

Один захід 15 (за потреби) 15,92 11,94

2.3 Зміна натільної білизни;
допомога при зміні натільної
білизни

Один захід 15 (за потреби) 15,92 11,94

2.4 Зміна постільної білизни;
допомога при зміні постільної

Один захід 20 (за потреби) 21,23 15,92



білизни

2.5 Зміна/заміна підгузок, пелюшок Один захід 20 (за потреби) 21,23 15,92

2.6 Купання, надання допомоги
при купанні

Один захід 60 (за потреби) 63,69 47,77

2.7 Чищення зубів; допомога при
чищенні зубів

Один захід 15 (2 рази на
день або за
потреби)

15,92 11,94

2.8 Миття голови; допомога при
митті голови

Один захід 15 (за потреби) 15,92 11,94

2.9 Розчісування, допомога при
розчісуванні

Один захід 10 (за потреби) 10,62 7,97

2.10 Гоління, допомога при голінні Один захід 20 (за потреби) 21,23 15,92

2.11 Обрізання нігтів (без патології)
на руках або ногах

Один захід 20 (за потреби) 21,23 15,92

2.12 Допомога у користуванні
туалетом (подача й винесення
судна з подальшою обробкою)

Один захід 20 (за потреби) 21,23 15,92

2.13 Допомога у користуванні сечо-
чи калоприймачами

Один захід 40 (за потреби) 42,46 31,85

2.14 Допомога у прийнятті їжі Один захід 30 (за потреби,
1-2 рази за
відвідування)

31,85 23,89

2.15 Годування (для ліжкових
хворих, дітей з інвалідністю)

Один захід 24 (за потреби,
1-2 рази за
відвідування)

25,48 19,11

2.16 Допомога у виконанні
реабілітаційних, лікувально-
фізичних вправ (за потреби)

Один захід 45 (за потреби) 47,77 35,83

2.17 Допомога у догляді за
особистими речами, зовнішнім

Один захід 30 (за потреби) 31,85 23,89



виглядом

2.18 Допомога у написанні й
прочитанні листів

Один захід 30 за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

31,85 23,89

III Допомога при пересуванні в
побутових умовах (по квартирі)

Один захід 15 (за потреби) 15,92 11,94

IV Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та
службами

4.1 Виклик лікаря, працівників
комунальних служб,
транспортних служб

Разове
доручення (за
потреби)

15 (за потреби) 15,92 11,94

4.2 Відвідання хворих у закладах
охорони здоров’я

Разове
доручення (за
потреби)

84 (за потреби) 89,17 66,88

4.3 Допомога в написанні заяв,
скарг, отриманні довідок, інших
документів, веденні
переговорів з питань отримання
соціальних та інших послуг

Разове
доручення (за
потреби)

45 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

4.4 Сприяння в організації
консультування отримувачів
соціальної послуги з питань
отримання комунально-
побутових, медичних,
соціальних послуг, питань
представлення й захисту
інтересів отримувачів
соціальної послуги в державних
і місцевих органах влади, в
установах, організаціях,
підприємствах, громадських
об’єднаннях

Разове
доручення (за
потреби)

72 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

76,43 57,32

4.5 Сприяння в направленні до
стаціонарної установи охорони

Разове
доручення (за

20 (за потреби)
згідно з

21,23 15,92



здоров'я, соціального захисту
населення

потреби) індивідуальним
планом/
графіком

V Навчання навичкам самообслуговування / догляду за дитиною з
інвалідністю

5.1 Навчання навичкам:

вмивання, обтирання,
обмивання;

Один захід (за
потреби)

15 / за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

15,92 11,94

вдягання, роздягання; Один захід (за
потреби)

15 / за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

15,92 11,94

зміни натільної білизни; Один захід (за
потреби)

15 / за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

15,92 11,94

зміни постільної білизни; Один захід (за
потреби)

20 / за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

21,23 15,92

користування туалетом Один захід (за
потреби)

20 / за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

21,23 15,92

користування гігієнічними
засобами

Один захід (за
потреби)

20 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

21,23 15,92



VI Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації,
навчання навичкам користування ними

6.1 Допомога у забезпеченні
технічними засобами
реабілітації (протезами,
ортезами, інвалідними
колясками тощо) засобами
догляду і реабілітації

Один захід (за
потреби)

45 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

6.2 Навчання та вироблення
практичних навичок
самостійного користування
технічними та іншими засобами
реабілітації

Один захід (за
потреби)

45 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

VII Психологічна підтримка

7.1 Бесіда, спілкування, читання
газет, журналів, книг

Один захід (за
потреби)

30 за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

31,85 23,89

7.2 Консультації психолога,
соціального працівника з метою
профілактики та контролю
депресії, депресивного стану,
страху й тривожності, станів
шоку, розпачу, розвитку
реактивного психозу, мотивації
до активності тощо

Один захід (за
потреби)

30 за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком, в
момент
критичного
випадку

31,85 23,89

7.3 Проведення заходів щодо
емоційного та психологічного
розвантаження

Один захід (за
потреби)

60 одноразово /
за потреби

63,69 47,77

7.4 Супроводження (супровід)
отримувача соціальної послуги
в поліклініку, на прогулянку
тощо

Разове
доручення

78 (за потреби) 82,80 62,10

VIIIНадання інформації з питань соціального захисту населення



8.1 Підтримка в організації
консультування отримувача
соціальної послуги з питань
соціального захисту населення

Разове
доручення

45 за потреби
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

8.2 Надання інформації з питань
соціального захисту населення

Разове
доручення

20 (за потреби) 21,23 15,92

IX Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги

9.1 Консультування щодо
отримання правової допомоги
через центри безоплатної
правової допомоги

Разове
доручення

45 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

9.2 Допомога у вигляді скерування,
переадресації, супроводу до
фахівця з правової допомоги

Разове
доручення

45 (за потреби)
згідно з
індивідуальним
планом/
графіком

47,77 35,83

Х Допомога в оформленні
документів (оформлення
субсидії на квартплату і
комунальні послуги тощо)

Одне
оформлення

60 (за потреби) 63,69 47,77

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



                                    ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                            смт. Чупахівка

Про    затвердження     середньої     ціни   ритуальних    послуг    на
поховання померлих (загиблих)   осіб,    які    мають особливі   заслуги  та
особливі   трудові  заслуги перед Батьківщиною,  учасників бойових дій,
постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю
внаслідок війни

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про
затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції
Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» із змінами, внесеними згідно з
Постановою  Міністрів України N 991 від 04.12.2019, заслухавши інформацію
начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити середню ціну  ритуальних послуг на поховання померлих
(загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та  особливі   трудові
заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових постраждалих
учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни
(додається).

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

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



                                      Додаток

Середня вартість ритуальних послуг

по Чупахівській селищній раді з 01.01.2023

№
з/п

Перелік ритуальних послуг Середня вартість, грн.

1. Доставка предметів похоронної
належності

250,00 гривень

(10,00 гривень за 1 кілометр
Х 25 кілометрів)

2. Надання транспортних послуг (один авто
катафалк та один автобус
супроводження)

Катафалк - 1000,00 гривень

Автобус супроводження –
1000,00 гривень

3. Копання могили та перенесення труни з
тілом померлого до будинку (квартири),
до моргу, з будинку (квартири), моргу, до
місця поховання

1800,00 гривень

4. Організація поховання та проведення
ритуалу

400,00 гривень

5. Надання труни 1200,00 гривень

6. Надання вінка похоронного з траурною
стрічкою (з написом чи без нього)

350,00 гривень

ВСЬОГО: 6000 гривень 00 копійок

Секретар селищної ради             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
               Двадцята сесія

                                               ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання згоди на заміну
сторони Орендаря  за діючим
договором оренди землі

     Керуючись статтею 377, частиною 3 статті 415 Цивільного кодексу України,
статей  12, 120, 122  Земельного кодексу України, частиною 3 статті 7, статтею
31 Закону України «Про оренду землі», керуючись  пунктом 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист   ПрАТ
«Київстар»  та   ТОВ  «ЮТК»  від 08.12.2022 щодо укладення додаткової угоди
про заміну сторони у  діючому договорі оренди землі від 20.12.2007, селищна
радаВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на проведення заміни сторони за діючим договором
оренди землі  від  20.12.2007  року зареєстрованого у Охтирському  районному
реєстраційному відділі Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного
земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 15.02.2008 за
№040861501260, додаткової угоди від 13 лютого 2009 року, земельна ділянка
кадастровий номер 5920386300:03:001:5029, загальною площею 0,1225 га,
укладеного між Орендодавцем – Олешнянською  сільської ради  та Орендарем
– ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»  на Орендаря –  ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані» (ТОВ
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999).

 2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди землі від
20.12.2007  року зареєстрованого у Охтирському  районному  реєстраційному
відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного   земельного
кадастру» при Держкомземі України   від 15.02.2008 за №040861501260,
додаткової угоди від 13 лютого 2009 рокуТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані»   (ТОВ
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999) набуває на тих же
умовах та у повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди про заміну
сторони у договорі оренди землі та державної реєстрації права оренди.



3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ТОВ
«ЮТК»додаткову угоду про заміну сторони у договорі оренди землі від
20.12.2007, зареєстрованого в Державному реєстрі земель  від 15.02.2008 року
№ 040861501260, на  земельну  ділянку кадастровий номер
5920386300:03:001:5029.
         4.  ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн
Тауер Компані»  (ТОВ  «ЮТК») у місячний термін після підписання додаткової
угоди  здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

  5. Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію
селищної ради з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Двадцята сесія

                                            ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я
23.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про надання згоди на заміну
сторони Орендаря  за діючим
договором оренди землі

     Керуючись статтею 377, частиною 3 статті 415 Цивільного кодексу України,
статей  12, 120, 122  Земельного кодексу України, частиною 3 статті 7, статтею
31 Закону України «Про оренду землі», керуючись  пунктом 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист   ПрАТ
«Київстар»  та   ТОВ  «ЮТК»  від 08.12.2022 щодо укладення додаткової угоди
про заміну сторони у  діючому договорі оренди землі від 17.05.2006, селищна
радаВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на проведення заміни сторони за діючим договором
оренди землі  від  17.05.2006  року зареєстрованого у Охтирському  районному
реєстраційному відділі Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного
земельного  кадастру» при Держкомземі України   від 17.05.2006 за
№040661500232, земельна ділянка  кадастровий номер 5920382800:01:001:5001,
загальною площею 0,1210 га,  укладеного між Орендодавцем – Охтирською
районною державною адміністрацією та Орендарем – ЗАТ «Київстар
Дж.Ес.Ем.» на Орендаря – ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн Тауер Компані»   (ТОВ
«ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної  особи 44281999).

 2. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди землі від
17.05.2006 року зареєстрованого у Охтирському  районному  реєстраційному
відділ Сумської регіональної   філії   ДП «Центр  Державного   земельного
кадастру» при Держкомземі України   від 17.05.2006 за
№040661500232,ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Юкрейн Тауер Компані»  (ТОВ  «ЮТК»)(ідентифікаційний код  юридичної
особи 44281999) набуває на тих же умовах та у повному обсязі з моменту
підписання додаткової угоди про заміну сторін у договорі оренди землі та
державної реєстрації права оренди.

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ТОВ
«ЮТК»додаткову угоду про заміну сторони у договорі оренди землі від
17.05.2006, зареєстрованого в Державному реєстрі земель  від 17.05.2006 року



№ 040661500232, на  земельну  ділянку кадастровий номер
5920382800:01:001:5001.
         4.  ТОВАРИСТВУ  З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Юкрейн
Тауер Компані»  (ТОВ  «ЮТК») у місячний термін після підписання додаткової
угоди  здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.

  5. Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію
селищної ради з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
               Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документаціїіз землеустроющодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Шинку Сергію Олексійовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на територіїЧупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, за кадастровим
номером:5920386300:01:004:0203

Відповідно до статті25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 Земельного кодексу
України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)», рішення постійної
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянинаАбрамовича Олексія Володимировича, який діє в інтересахШинко
Сергія Олексійовича згідно довіреності №437 від 11 серпня 2021року, про
затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)дляведення
товарного сільськогосподарського виробництва, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документаціюіз землеустроющодо встановлення
меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) гр.Шинку Сергію
Олексійовичудляведення товарного сільськогосподарського виробництва(код
згідно КВЦПЗ 01.01)на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського
району, Сумської області.
       2. Виділити    в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 1,7860 га
(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920386300:01:004:0203 власнику земельної
частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.
      3. ГромадянинуШинку Сергію Олексійовичу здійснити відповідні дії, щодо
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
             Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документаціїіз землеустроющодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Шинку Сергію Олексійовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, за кадастровим
номером:5920386300:01:004:0204

Відповідно до статті25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 Земельного кодексу
України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,рішення постійної
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянинаАбрамовича Олексія Володимировича, який діє в інтересахШинко
Сергія Олексійовича згідно довіреності №437 від 11 серпня 2021року, про
затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)дляведення
товарного сільськогосподарського виробництва, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документаціюіз землеустроющодо встановлення
меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) гр.Шинку Сергію
Олексійовичудляведення товарного сільськогосподарського виробництва(код
згідно КВЦПЗ 01.01)на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського
району, Сумської області.
       2. Виділити    в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,2366 га
(угіддя – сіножаті),  кадастровий номер 5920386300:01:004:0204 власнику
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.
      3. ГромадянинуШинку Сергію Олексійовичу здійснити відповідні дії, щодо
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
              Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації із землеустроющодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) гр. Шинку Сергію Олексійовичу для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на територіїЧупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, за кадастровим
номером:5920386300:01:004:0205

Відповідно до статті25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186 Земельного кодексу
України, Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток(паїв)»,рішення постійної
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву
громадянина Абрамовича Олексія Володимировича, який діє в інтересах
Шинко Сергія Олексійовича згідно довіреності № 437 від 11 серпня 2021року,
про затвердження технічної документації із землеустроющодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)дляведення
товарного сільськогосподарського виробництва, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документаціюіз землеустроющодо встановлення
меж земельної ділянкив натурі (на місцевості) гр.Шинку Сергію
Олексійовичудляведення товарного сільськогосподарського виробництва(код
згідно КВЦПЗ 01.01)на території Чупахівської селищної  ради,  Охтирського
району, Сумської області.
       2. Виділити    в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,5618 га
(угіддя – сіножаті),  кадастровий номер 5920386300:01:004:0205 власнику
земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.
      3. ГромадянинуШинку Сергію Олексійовичу здійснити відповідні дії, щодо
реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьмого скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                             смт Чупахівка

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

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», накладних, актів приймання-передачі майна №15, №16, №17 від
24.11.2022 р. між  Товариством Червоного Хреста України Охтирське
відділеннята Чупахівською селищною територіальною громадою
 Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Прийняти безоплатно майно від Товариства Червоного Хреста Україниу
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громадив особі
Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

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

.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Назва Кількіс
ть

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю

Сума

1. Ф Кухонний набір
Німеччина

9 Шт 1 039,17 9 352,53

2. Д Матрац DRС22-
0013-33

50 Шт 2 307,55 115 377,50

3. Ковдра синтетична
1,5*2 м

50 Шт 266,45 13 322,40

Всього 9 138 052,43

Всього: 138 052,43грн. (Сто тридцять вісім тисяч  п’ятдесят дві гривні 43
копійки)

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьмого скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про безоплатну передачу  майна  з комунальної  власності Чупахівської
селищної  територіальної громади на баланс відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25,
59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», акту оцінки,
акту приймання-передачі товару № 11, №12 між Чупахівською селищною
радою та  відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної ради,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Передати  безоплатно майно   з комунальної  власності Чупахівської
селищної  територіальної громади на баланс відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради (Додаток 1, Додаток 2).

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

.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Назва Кількіс
ть

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю

Сума

1. Ф Кухонний набір
Німеччина

9 Шт 1 039,17 9 352,53

2. Д Матрац DRС22-
0013-33

50 Шт 2 307,55 115 377,50

3. Ковдра синтетична
1,5*2 м

50 Шт 266,45 13 322,40

Всього 9 138 052,43

Всього: 138 052,43грн. (Сто тридцять вісім тисяч  п’ятдесят дві гривні 43
копійки)

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



Додаток 2

№ Назва товару Кільк
ість

Одиниця
виміру

Вартіст
ь за

одиниц
ю, грн.

Справе
длива

вартіст
ь, грн

Сума,
грн.

1. Набір посуду 4 Шт 800,00 800,00 3200,00

2. Матрац 22 Шт 450,00 450,00 9900,00

3. Спальний мішок 27 Шт 500,00 500,00 13500,00

4. Подушка 28 Шт 100,00 100,00 2800,00

5. Рушник 66 Шт 50,00 50,00 3300,00

6. Набір постільної
білизни

33 Шт 150,00 150,00 4950,00

7. Набір гігієнічний 36 Шт 50,00 50,00 1800,00

8. Термос 25 Шт 200,00 200,00 5000,00

9. Каністри 30 Шт 81,40 0,00 2442,00

10. Підгузки для
новонароджених №4

1 Шт 81,10 0,00 81,10

11. Набір постільної
білизни (DP.2446)

13 Шт 1350,50 1350,50 17556,50

12. Набір постільної
білизни (DP.2452)

1 Шт 745,55 745,55 745,55

13. Матрац пінний 15 Шт 389,24 389,24 5838,60

14. Ковдра подвійна 30 Шт 186,34 186,34 5590,20

15. Сонячна лампа 6 Шт 114,70 114,70 688,20

16. Цукор 100 Кг 19,485 19,485 1948,50

17. Борошно 100 Кг 13,437 13,437 1343,70



Всього: 90 294,35  грн. (Дев’яносто тисячдвісті дев’яносто чотири гривні  35
копійок).

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК

18. Стільці малі 90 Шт 113,00 113,00 10170,00

Всього 90854,35



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьмого скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                             смт Чупахівка

Про передачу майна КНП «ЦПМСД»
Чупахівської селищної ради

Керуючись ст. 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», у зв’язку з виробничою необхідністю,   Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Передати медичне обладнання «Центру первинної медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради, що знаходиться на обліку
Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

2. КНП «ЦПМСД» поставити на облік передане майно.

3. КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради забезпечити збереження та
цільове використання вижезазначеного майна, переданого Чупахівською
селищною радою.

4. Контроль  за виконанням цього рішення  покласти  на постійну комісію  з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Найменування
майна

Рік
вводу

Кількіс
ть

Ціна за
одиницю

Первісна
балансова
вартість, грн.

1. Апекслокатор V 12.2022 1 16 220,00 16 220,00

2. Ультразвукова
мийка JP-4820 (2,5 л,
60 Вт)

12.2022 1 7 000,00 7 000,00

3. Опромінювач
бактерицидний ОБР
4

12.2022 1 6 500,00 6 500,00

4. Набір для
кофердаму NOVA

12.2022 1 6 770,00 6 770,00

5. Опромінювач
бактерицидний ОБР
4,

12.2022 3 6 200,00 18 600

6. GT 131-160 Ваги
медичні механічні,

12.2022 1 6 000,00 6 000,00

7. GT001-140  Укладка
тонометрів
діагностична
«GREETMED»

12.2022 1 6 600,00 6 600,00

Всього 9 67 690,00

Всього: 67 690,00грн. (Шістдесят сім тисяч шістсот дев’яносто гривень 00
копійок).

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьмого скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                   смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття товару-
гуманітарної допомоги у комунальну
власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Громадського
фонду «СУМИ»

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», акту приймання-передачі гуманітарної допомоги №18  від 23.12.2022
р. між Громадським фондом «СУМИ» та Чупахівською селищною
територіальною громадою,  Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.Прийняти безоплатно товар-гуманітарну допомогу від Громадського
фонду «СУМИ» у комунальну власність Чупахівської селищної територіальної
громадив особі Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

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

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК

Додаток 1



№ Назва Кількість

Засоби для Пунктів незламності

1. Кип’ятильник 220 V 2

2. Електричний чайник 220 V 2

3. Термос 1000 мл 2

4. Індивідуальний фільтр-глечик для води Роса 4л 2

5. Додаткові картриджі Роса 4

6. Конвектор електричний 20 м2 1

7. Конвектор електричний 25 м2 1

8. Електровентилятор-обігрівач 20 м2 1

9. Обігрівач масляний 30 м2 2

10. Дров’яний обігрівач («буржуйка») 2

11. Електроплитка (2 комф) 1

12. Каструля з кришкою 2-2.2L 4

13. Чайник металевий, 3-5 L 2

14. Сковорідка з кришкою, 28-30 см 2

15. Ліхтарик ручний ЛЕД з USB 2

16. Ліхтар освітлення приміщення LED 2

17. Свічка 24

18. Спальний мішок – утеплений 180-195 см*75 6

19. Електричне зігріваюче простирадло 6

20. Розкладачка доросла 6

Організація електропостачання для незламності

21. Батарейка АА 16



22. Батарейка ААА 16

23. Павербанк 30000 mAh 1

24. Павербанк 20000 mAh 1

25. Генератор бензин 230 V, 5,0-5,5 kWt 1

Засоби першої допомоги

26. Набір первинної допомоги, стандарт 4

27. Джгут турнікет 4

28. Візок на колесах 2

Всього

 Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьмого скликання
Двадцята сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

23.12.2022                                                                                              смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття товару-
гуманітарної допомоги у комунальну
власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту
соціального захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», накладних, акту приймання-передачі товару №19 від  23.12.2022 р.
між  Департаментом соціального захисту населення Сумської  обласної
державної адміністрації та Чупахівською селищною територіальною громадою,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

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

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

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

№ Назва Кількіст
ь

Одиниця
виміру

Ціна за
одиницю

Сума

1. Набір посуду 4 Шт 0,00 0,00

2. Матрац 22 Шт 0,00 0,00

3. Спальний мішок 27 Шт 0,00 0,00

4. Подушка 28 Шт 0,00 0,00

5. Рушник 66 Шт 0,00 0,00

6. Набір постільної білизни 33 Шт 0,00 0,00

7. Набір гігієнічний 36 Шт 0,00 0,00

8. Термос 25 Шт 0,00 0,00

9. Каністри Шт 81,40 2442,00

10. Підгузки для
новонароджених №4

30 81,10 81,10

11 Набір постільної білизни
(DP.2446)

13 1 1350,50 17556,50

12. Набір постільної білизни
(DP.2452)

1 Шт 745,55 745,55

13. Матрац пінний 15 Шт 389,24 5838,60

14. Ковдра подвійна 30 Шт 186,34 5590,20

15. Сонячна лампа 6 Шт 114,70 688,20

16. Цукор 100 Кг 19,485 1948,50

17. Борошно 100 Кг 13,437 1343,70

18. Стільці малі 90 Шт 113,00 10170,00

Всього 627 46 404,35



Всього: 46 404,35 грн. (Сорок шість тисяч чотириста чотири гривні  35
копійок).
Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК




