
ЗВІТ 
СЕКРЕТАРЯ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

МИКОЛИ МАСЛЮКА за 2022 рік
ЗВІТ СЕКРЕТАРЯ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   Шановні жителі громади!
     Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» я,  як секретар селищної ради, звітую про свою роботу та роботу
виконавчих органів селищної ради за 2022 рік.
Цей рік приніс виклики, які ніхто не очікував. Вважалося, що страшніше 
пандемії, викликаної розповсюдженням коронавірусу SARS-CoV-2, немає.

Повномасштабне  вторгнення  росії  на  територію  України  вплинуло  на
громадянське суспільство, напрямки державотворення та умови діяльності.
Війна внесла негативні  корективи в життя кожного громадянина та всього
соціально-економічного життя України. Фактично зупинені капітальні видатки,
які  мали  фінансуватися,  «заморозились»  проекти,  які  планувалось
завершити.

 Незважаючи на всі ці фактори, Чупахівська селищна рада, виконавчий
комітет та депутатський корпус робили й нині роблять усе від нас залежне,
аби наша громада успішно розвивалась.

Згідно  розпорядження Кабінету  Міністрів  України  від  12.06.2020 року
№723-р  «Про  визначення  адміністративних  центрів  та  затвердження
територій територіальних громад Сумської області» 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  01.01.2023  на  території  громади  проживає  4532  особи.
Чисельність населення віком від 18 років – 3937 осіб. Кількість дітей – 595
особи.  Низька  урбанізація  та  щільність  населення  створюють  додаткові
проблеми у розвитку громади, пов’язані з обмеженістю трудових ресурсів. За
звітний  період  по  громаді  зареєстровано  104  смерті,   4  шлюби  і  3
народження дітей.

Головним  завданням  у  роботі  апарату  ради  є  координація  роботи
виконавчих  органів  ради,   комунальних закладів  з  метою забезпечення їх
діяльності.  Я  вважаю,  що  нам  вдалось  це  зробити.  Всі  виконавчі  органи
селищної  ради,  комунальні  заклади  виконували  свої  повноваження  та



надавали відповідні послуги жителям громади.

Загальна  штатна  чисельність  працівників  Виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  складає  46,5  штатних  одиниць,  із  них
працюючих: 20 – посадових осіб  місцевого самоврядування; 7 – службовець;
9 – працівники з обслуговування.

Роботу  ради  спільно  з  22  депутатами  забезпечує  секретар  селищної
ради,  два  заступники  селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів селищної ради, 6 відділів.

На  території  громади  діють  такі  комкомунальні  заклади:  КНП «Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги  Чупахівської  селищної  ради»,  КЗ
«Публічна  бібліотека  Чупахівської  селищної  ради»,  Центр  дитячої  та
юнацької творчості; комунальне підприємство: КП «Добробут», КЗ «Будинок
культури Чупахівської селищної ради».

В сучасних реаліях підтримували та продовжуємо підтримувати зв’язок
між владою та громадянином, вирішення важливих проблем окремої людини
є пріоритетом у роботі ради.

Станом  на  31  грудня  2022  року  до  селищної  ради  надійшло 280
звернень  громадян з  різних  питань. Із загальної  кількості  звернень  13
надійшли поштою, 2 – засобами електронного зв’язку та 250 отримано на
особистому прийомі.

За  результатами  розгляду  97,1  відсотки  питань  задоволено,  тобто
вирішено  позитивно,  на  276 питань  надано  роз’яснення  по  суті
питання,чотири перебуває на розгляді. Відмов у розгляді звернень не було.

Протягом січня – листопада 2022 року проведено 6 пленарних засідань
селищної  ради, з  яких 4 -  позачергових. Депутатським корпусом восьмого
скликання проведено 6 спільних засідань постійних комісій. За результатами
роботи прийнято 276 рішень селищної ради. 

   Виконавчий комітет є координуючою ланкою роботи селищної ради у
міжсесійний  період.  До  складу  виконавчого  комітету  (далі  –  виконком)
входить 18 осіб.

Станом  на  30  грудня   2022  року  проведено 15  засідань  виконкому,
прийнято 144 рішення.

Основними  питаннями  винесеними  на  розгляд  виконавчого  комітету
були:   

-   забезпечення контролю за надходженнями податків до бюджету;
-  надання  матеріальної  допомоги  учасникам  Чорнобильської

катастрофи, учасникам АТО/ООС; 
- поховання загиблих (померлих) військовослужбовців; 
- на поховання громадян, які ніде не працювали, не перебували на обліку

в центрі зайнятості, не досягли пенсійного віку;
- захист прав та інтересів неповнолітніх дітей;
- підсумки виконання селищних програм та внесення змін до них;
- затвердження програми підтримки підрозділів територіальної оборони

та Збройних Сил України на 2022 – 2024 роки;



- внесення змін до рішень виконавчого комітету:
- в частині виплати на безоплатне поховання або відшкодування витрат

на здійснене поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
та  особливі  трудові  заслуги  перед  Батьківщиною,  учасників  бойових  дій  і
інвалідів війни;

-  в  частині  перерозподілу  планових  показників  бюджету  селищної
територіальної громади.

Розглядалися питання видалення зелених насаджень, стан яких визнано
незадовільним;  надання  дозволу  на  встановлення  реклами;  доцільності
призначення опіки над недієздатною повнолітньою особою.

На  постійній  основі  здійснюється  організаційно-технічне  забезпечення
засідань  виконавчого  комітету,  постійних  комісій,  сесій  селищної  ради,
підготовки  нарад,  інших  заходів,  що  проводились  керівництвом  селищної
ради. 

Для  врегулювання  господарських,  кадрових  та  інших  питань,  що
стосуються функціонування та взаємодії місцевих установ та організацій, в
межах повноважень селищного голови видано 54 розпорядження з основної
діяльності, 180 – з питань кадрової роботи.

Для задоволення потреб громади, з метою забезпечення ефективного та
прозорого  здійснення  закупівель Виконавчим  комітетом  Чупахівської
селищної  ради  протягом  січня  –  грудня  2022  року,  відповідно  до  Закону
України «Про публічні закупівлі» та постанови Кабінету Міністрів України від
28.02.2022 року  №169 «Деякі  питання  здійснення  оборонних  та  публічних
закупівель товарів,  робіт  і  послуг в умовах воєнного стану» здійснено 113
закупівель товарів, робіт та послуг на загальну суму близько 1 523495,00 грн,
з них було оголошено 4 конкурентних процедур. 

Проведено роботу з укладення та реєстрації 2 договорів оренди. 
Заключено 12  договорів  оренди  земельної  ділянки,  укладено  додаткових
угод до договорів оренди землі – 23.  Підготовлено  92 відзиви на позовні
заяви.

Для інформування населення активно використовується офіційний сайт
Чупахівської селищної ради та сторінка у соціальній мережі «Фейсбук».

Економічна  стабільність  громади  забезпечується  діяльністю  суб’єктів
господарської  діяльності,  представленими  сільськогосподарськими 
підприємствами,  торгівлі  та  сфери  послуг,  малим  та  середнім
бізнесом.  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.  

Станом  на  01  січня  2023  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. 

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%).
                                      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. Снайперській, Партизанській і
Новоселівській,  вул.  Покровська,  вул.  Шевченка,      вул.  Садова,  вул.
Тополянська, вул. Заозерна пров.Заозерний, пров. Садовий в смт Чупахівка.
                        Житлово – комунальне господарство

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  614,0  тис.  грн.,  в  2023  році  заплановано  розпочати  будівництво
водогону.

В інших населених пунктах для господарсько-питного водопостачання
населення використовуються шахтні колодязі 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.

У  населених  пунктах  Чупахївської  селищної  ради  було  обладнано  і
працюють  «Пункти  незламності»,  де  громадяни  мають  змогу  зігрітися,
зарядити гаджети, отримати доступ до інтернету, випити гарячого чаю. Для
забезпечення резервного живлення цих пунктів отримано 2  генератори від «
Громадсько   фонду «Суми»  на   суму 98  000  грн.,  та  придбано  за  кошти
місцевого бюджету на суму 38 000 тис.
                                      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  287,2 м.куб.дров.  З  метою  недопущення  підтоплень  під  час
сильних дощів та паводку, видалено поросль і намул з дренажних канав в
смт Чупахівка. По пр. Шкільному було проведено очищення стічної канави.

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

Протягом  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.  Також  було  проведено
роботи  по   викорчовуванню  дерев  у  прибережній  зоні  Чупахівського
водосховища для подальшого її окультурення.

Для  забезпечення  внутрішньо  переміщеного  населення  (біженців)  та
опалення  комунальних  закладів  і  місць  дислокації  підрозділів  оборони
селищною радою було організовано заготівлю дров.



Для  забезпечення  чистоти  й  порядку  на  території  селища  та
відповідних  населених  пунктів  комісією  з  благоустрою  спільно  з
поліцейським офіцером громади у 2023 році планується проводення  рейдів
з врученням приписів по виявленних недоліках щодо усунення порушень з
благоустрою у визначені терміни.
                                       Охорона здоров’я

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

Станом на 01.01.2023 року заключено 3208 декларацій. Маємо велику
проблему  з  сімейними  лікарями,  тому  стан  медицини  якщо  й  не
катастрофічний,  то  вкрай  незадовільний,   працюємо  в  цьому  напрямку.
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, продовження планується  у 2023 році.

                                                    Освіта 
На території Чупахівської селищної  територіальної громади налічується



дві  школи та один дошкільний  заклад освіти.  З  01.05.2022 року заклади
освіти проводили підготовку до нового 2022/2023 навчального року.  Через
відсутність укриття, організувати очне навчання з 01 вересня 2022 року не
вдалося,як і відвідування дошкільних закладів.

У 2022-2023 навчальному році у 23 класах закладів загальної середньої
освіти на дистанційній формі  навчається 315 учнів, середня наповнюваність
у класах становить 14 учнів. 

У закладах дошкільної освіти виховується 75 дітей. 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 заклади не забезпечені по тій причині, що два з
них передані військовим, а один автобус постраждав від вибуху. В даний час
ведеться робота в напрямку вирішення цієї проблеми. 

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 ліцеї Чупахівської селищної ради.

З   початком  навчального  року  ведеться  робота  по  облаштуванню
захисних  споруд  для  персоналу  та  учнів  навчальних  закладів  селищної
ради.Ведеться робота по виготовленню технічної та проєктно- кошторисної
документації за рахунок місцевого бюджету.

Незважаючи  на  повномасштабне  вторгнення  в  Україну  та  значне
скорочення штату  з  цієї  причини,  галузь  культури  продовжує  працювати,
адже культура – це не лише об’єкти і традиції, але й також люди, які творять
культурний продукт. Заклади культури шукають нові форми роботи в умовах
воєнного  стану,  а  також  займаються  волонтерством:  виготовляють
маскувальні  сітки,  збирають  та  розподіляють  гуманітарну  допомогу,
виготовляють окопні  свічки,  готують їжу та  збирають продукти  харчування
для ЗСУ.



Для популяризації  своєї  діяльності  всі  заклади культури та бібліотечні
заклади  активно  висвітлюють  інформації  на  своїх  сторінках  в  соціальній
мережі фейсбук.

Використовувався потенціал працівників закладів  культури та бібліотек
ще  й  у  волонтерському  напрямку.  Так,  на  зібрані  кошти  від  благодійного
концерту  були  придбані  для  військового  підрозділу
93 бригади 100 м електродроту та буржуйка. 
                                  
                                       Служба у справах дітей
   Станом на перше січня 2023 року в  Чупахівській селищній територіальній
громаді  нараховується :

· багатодітні сім’ї -  32, в них дітей – 124
· прийомні сім’ї 2, в них дітей 3;
· діти під опікою – 3 сім’ї, в них дітей – 4
· на  обліку  перебуває  7  дітей,  які  опинились  у  складних  життєвих

обставинах;
· дітей  -  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування  на

первинному обліку – 13
· дітей з   інвалідністю – 16

Служба  у  справах  дітей  представляє  інтереси  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  як  органу  опіки  та  піклування  в  1  справі,що
знаходиться  в  провадженні  Охтирського  міськрайонного  суду  про
позбавлення батьківських прав. 

Також  відповідно  до  повідомлень  закладів  освіти  про  систематичну
відсутність  деяких  учнів  на  навчальних  заняттях(у  онлайн  режимі)  без
невідомих поважних причин була проведена робота, спільно з Поліцейським
офіцером громади та представниками адміністрації шкіл здійснено 7 візитів,
з  батьками неповнолітніх  та  дітьми  проведені  бесіди,  як  результат  –  діти
повернені до навчання.

За 12 місяців 2022 року службою у справах дітей виконавчого комітету
Чупахівської  селищної  ради проведено 28 рейдів,  в  ході  яких  обстежено
15 сімей.

У день Міжнародного дня захисту,  дітей приділено увагу дітям, батьки
яких  загинули  або  померли  внаслідок  агресії  російської  федерації  проти
України, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, що
виховуються в прийомних сім’ях,  які  проживають на території  Чупахівської
селищної територіальної громади 11 дітей отримали  подарункові набори. До
новорічних  свят  50  дітей  з  сімей  впо,16  дітей  з  інвалідністю,7  дітей,
позбавлених батьківського піклування,які виховуються в  прийомних сім’ях та
сім’ях опікунів отримали новорічні подарунки.

           Відділ соціального захисту населення
     По селищній раді 10 працівників обслуговує одиноких осіб  похилого віку в
кількості 89 людей.

Увагу приділено як  і громадянам пільгових  категорій,  так  і  внутрішньо
переміщеним особам:



- видано 2778 довідок  (про склад сім’ї, характеристики, довідки до    
нотаріуса, довідки на субсидію, пільги  та ін.), 
- проведено обстеження 61 домоволодінь та підготовлено відповідні акти

обстеження, 
- надано консультацій 1005 особам та 1020 у телефонному режимі, 
-  здійснюється наповнення бази «СОЦІАЛЬНА ГРОМАДА»;
- видано 1129 довідки ВПО;
- прийнято заяв на призначення виплат ВПО від  1030 осіб.
На обліку у відділі соціального захисту населення Виконавчого комітету

селищної ради перебуває 1129 внутрішньо переміщених осіб.
Селищною  радою  та  відділом  соціального  захисту  населення

систематично  відшукуються  центри  гуманітарної  допомоги,  отримана
допомога від яких надається внутрішньо переміщеним особам та особам, які
найбільше її потребують.

За період, після повномасштабного вторгнення рф на територію України
було отримано:

· 2800 наборів  гуманітарної  допомоги для створення стратегічного
запасу, 

· продукти харчування від Охтирської РДА та Сумської ОДА, 
· 50 продуктових наборів від фонду Рената Ахметова,
· продуктові набори, матраци, ковдри, набори посуду від Охтирської

організації Червоний Хрест.
До  Міжнародного  дня  осіб  з  інвалідністю  особам  з  інвалідністю,  які

проживають  на  території  громади  було  видано  продуктові  та  санітарно-
гігієнічні набори.

                          Адміністративні послуги
На  території  громади  функціонує  відділ  «Центр  надання

адміністративних  послуг»  Чупахівської  селищної  ради,  яким  здійснюється
надання  адміністративних  послуг  населенню  громади відповідно  до  них
нормативно-правових  актів,  що  регулюють  відносини  у  сфері  надання
адміністративних послуг.

Протягом року до Центру надійшло 4023 заяви від громадян з різних
питань: 

3296 - повідомлень про призначення субсидії, пільг та довідок,    
850–  взятто на облік ВПО;
174  –  щодо  реєстрації  та  заняття  з  реєстрації  місця  проживання  та

перебування  фізичних  осіб  (у  тому  числі  63  довідки  з  реєстрації  місця
проживання);

530 – з питань державної реєстрації права власності на нерухоме майно
та їх обтяжень;

Також  «Центром  надання  адміністративних  послуг»   Чупахівської
селищної  ради  щомісячно  узагальнюється  інформація  щодо  надання
компенсації  власникам  житла  за  надані  житлово-комунальні  послуги
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року
№333, які прихистили внутрішньо-переміщених осіб. Щомісячно зазначеною



компенсацією скористалися 123 власники житла (у яких в наявності  право
власності на житловий будинок), які прихистили 330 осіб.

                                   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.

У  2022 році  була налагоджена тісна  співпраця з  центром зайнятості
шляхом організації проведення громадських робіт за кошти бюджету центру
зайнятості. Було залучено 6 працівників на громадські роботи.



                                    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.

          Вся робота і моя, і виконавчого апарату,у вас на очах. Я  розумію свою
особисту відповідальність перед громадою за кожне наше  рішення, кожний
наш практичний крок. 
          Я  вдячний  усім,  хто  допомагав   в  цей  нелегкий  період  розвитку
практичними  справами,  своїм  досвідом,  конструктивними  порадами  та
об’єктивними  зауваженнями.  Закликаю  всіх  і  надалі  трудитися  з  повною
віддачою  та  благо  наших  мешканців  і  переконаний,  що  тільки  спільними
зусиллями ми зможемо створити та розбудувати процвітаючу громаду.
          З великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції,
зауваження, ваше бачення у подальшій роботі. 
   
Дякую за увагу!
 З повагою, Микола МАСЛЮК

Працюємо на результат. Йдемо вперед. Віримо в Перемогу.

 Слава Україні!


