
 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-1/VIIІ 

 

Про початок повноважень                                                                

депутатів сільської ради 

 

Заслухавши інформацію голови Великохутірської сільської 

територіальної виборчої комісії Гаманової Олени Миколаївни про результати 

виборів депутатів Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області  VIIІ скликання, керуючись ст. 45, ч. 2 ст. 46, ч. 1 ст. 49 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 9 

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ч. 12 ст. 86 Закону 

України «Про місцеві вибори», ч.6 ст.283 Виборчого кодексу України,  

Великохутірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Прийняти до відома факт початку повноважень депутатів 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 

VIIІ скликання по 8 округах: 

№ 1 – Грицаченко Надія Миколаївна; 

№ 1 – Скотаренко Тетяна Миколаївна; 

№ 1 – Соломаха Віталій Олександрович; 

№ 2 – Козоріз Віктор Петрович; 

№ 2 – Лісун Наталія Миколаївна; 

№ 2 – Сириця Віктор Леонідович; 

№ 3 – Коваль Ольга Григорівна; 

№ 3 – Кущенко Олег Володимирович; 

№ 3 – Піскун Ольга Миколаївна; 

№ 4 – Бондаренко Любов Миколаївна; 

№ 4 – Дернова Віра Петрівна; 

№ 4 – Свистільник Микола Васильович; 

№ 5 – Лебідь Наталія Миколаївна; 

№ 5 – Маковей Роман Олегович; 

№ 5 – Яшна Катерина Олександрівна; 

№ 6 – Литовченко Олег Миколайович; 

№ 6 – Некоз Микола Михайлович; 

№ 6 – Стадник Лариса Михайлівна; 



№ 7 – Жарко Олена Ігорівна; 

№ 7 – Тараненко Людмила Олексіївна; 

№ 8 – Кравченко Василь Миколайович; 

№ 8 – Новак Раїса Григорівна. 

 

 2. Видати депутатам Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області VIIІ скликання посвідчення депутата Великохутірської 

сільської ради. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                   Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«12» листопада 2020року                                                                   № 1- 2/VIIІ 

 

Про початок повноважень 

Великохутірського сільського голови 

 

 Заслухавши інформацію голови Великохутірської сільської 

територіальної виборчої комісії Гаманової Олени Миколаївни про результати 

виборів Великохутірського сільського голови Золотоніського району 

Черкаської області та обрання на посаду Великохутірського сільського 

голови Золотоніського району Черкаської області Шинкаренко Ніни 

Олександрівни, на підставі ч. 1 ст. 42 та ч. 2 ст. 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ч. 12 ст. 85 Закону України «Про місцеві 

вибори», ч.6 ст.283 Виборчого кодексу України ст. 10, 11, 14, 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  

Великохутірська сільська рада  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Інформацію голови Великохутірської сільської територіальної виборчої 

комісії Гаманової О.М. про результати виборів Великохутірського сільського 

голови Золотоніського району Черкаської області та обрання на посаду 

Великохутірського сільського голови Золотоніського району Черкаської 

області  Шинкаренко Н.О.. взяти до відома.  

2. Заслухати складення Присяги посадової особи місцевого самоврядування 

Великохутірським сільським головою Шинкаренко Ніною Олександрівною 

та вважати її такою, що вступила на посаду. 

3. Зберегти Великохутірському сільському голові 7 ранг посадової особи 

місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.  

 

 

   

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-3/VIIІ 

 

Про обрання секретаря   

Великохутірської сільської ради 

           

 Розглянувши пропозицію Великохутірського сільського голови 

Шинкаренко Н.О., керуючись п. 4 ч. 1 ст. 26, п. 4 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Великохутірська сільська рада 

  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Обрати на посаду секретаря Великохутірської сільської ради на строк 

повноважень Великохутірської сільської ради Грицаченко Надію 

Миколаївну - депутата Великохутірської сільської ради, обрану по 

багатомандатному виборчому округу № 1.  

2. Зберегти 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, 5(п’ята) 

категорія посад. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

 

 

   

Великохутірський сільський голова                               Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-4/VIIІ 

 

Про затвердження заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів 

 Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Близнюк Тетяну Миколаївну заступником сільського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів. 

2. Зберегти заступнику сільського з питань діяльності виконавчих органів   

5 ранг посадової особи місцевого самоврядування.  

 

 

Великохутірський сільський голова                                Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-5/VIIІ 

 

Про затвердження старост на території 

Великохутірської сільської територіальної 

громади 

 Відповідно до статей 26, 541 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 10, 14, 15 Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1.Затвердити: 

1.1. Сало Віталія Анатолійовича  старостою в селі Безбородьки; 

1.2. Ткач Світлану Миколаївну старостою селища Рецюківщина; 

1.3. Рибак Зою Василівну старостою села Рождественське. 

3. Заслухати складення Присяги посадової особи місцевого 

самоврядування старостою села Безбородьки Сало Віталієм 

Анатолійовичем та вважати його таким, що вступив на посаду. 

2. Зберегти старості селища Рецюківщина Ткач С.М. 9 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

3. Зберегти старості села Рождественське Рибак Зоя Василівна 8 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування. 

4.  Зберегти старості села Безбородьки Сало Віталію Анатолійовичу 8 

ранг посадової особи органу місцевого самоврядування. 

 

Великохутірський сільський голова                                Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 



 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-6/VIIІ 

 

Про утворення старостинських округів 

Великохутірської сільської територіальної 

громади 

 

  Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, 

селища» № 1848-VIII від 09.02.2017 р. (в редакції 01.01.2020 року), та з 

метою визначення просторових меж діяльності старост щодо належного 

захисту прав, свобод та інтересів жителів населених пунктів, що увійшли до 

Великохутірської сільської територіальної громади, враховуючи рішення 

Великохутірської сільської ради від 12.11.2020 року № 1-5/VIIІ «Про 

затвердження старост на території Великохутірської сільської територіальної 

громади», Великохутірська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити на території Великохутірської сільської територіальної громади 

3 (три) старостинські округи: 

1.1. Безбородьківський старостинський округ з центром в селі 

Безбородьки, до складу якого входить село Безбородьки; 

 1.2. Рецюківщинський старостинський округ з центром в селищі 

Рецюківщина,  до складу якого входить селище Рецюківщина; 

 1.2. Рождественський старостинський округ з центром в селі Рождественське 

до складу якого входить село Рождественське; 

2. Вважати: 

2.1. Старосту села Безбородьки – Сало Віталія Анатолійовича - старостою 

Безбородьківського старостинського округу; 

2.2. Старосту селища Рецюківщина – Ткач Світлану Миколаївну - 

старостою Рецюківщинського старостинського округу; 

2.3. Старосту села Рождественське – Рибак Зою Василівну - старостою 

Рождественського старостинського округу. 

  Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 



 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-7/VIIІ 

 

Про постійні комісії Великохутірської 

сільської ради 

 

 З метою вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які 

належать до відання Великохутірської сільської ради, здійснення контролю 

за виконанням рішень Великохутірської сільської ради та її виконавчого 

комітету, керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада 

 

ВИ Р І Ш И Л А: 

 

 1. Визначити такий перелік постійних комісій Великохутірської 

сільської ради:  

1) Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання 

корупції,  регламенту, депутатської  етики та згуртованості; 

 2) Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та  

економічного розвитку; 

3) Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою;  

4) Постійна комісія з питань освіти,  культури, охорони здоров’я, 

фізичного виховання та соціальної політики; 

2. Затвердити Положення про постійні комісії Великохутірської 

сільської ради ( Додаток  до цього рішення). 

 3. Обрати постійні комісії Великохутірської сільської ради у 

наступному складі:  

1). Постійна комісія з питань прав людини, законності, запобігання 

корупції,  регламенту, депутатської  етики та згуртованості:  

Голова постійної комісії – Скотаренко Тетяна Миколаївна 

Члени постійної комісії: 4 особи 

1. Козоріз Віктор Петрович 

2. Маковей Роман Олегович 

3. Некоз Микола Михайлович 



4. Кущенко Олег Володимирович 

2). Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та  

економічного розвитку: 

Голова постійної комісії – Піскун Ольга Миколаївна 

Члени постійної комісії: 5 особи 

1. Сириця Віктор Леонідович 

2. Коваль Ольга Григорівна 

3. Лебідь Наталія Миколаївна 

4. Кравченко Василь Миколайович 

5. Тараненко Людмила Олексіївна 

3). Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою: 

 Голова постійної комісії – Дернова Віра Петрівна 

Члени постійної комісії: 4 особи 

1. Свистільник Микола Васильович 

2. Стадник Лариса Михайлівна 

3. Жарко Олена Ігорівна 

4. Новак Раїса Григорівна  

4) Постійна комісія з питань освіти,  культури , охорони здоров’я, 

фізичного виховання та соціальної політики: 

Голова постійної комісії – Соломаха Віталій Олександрович 

Члени постійної комісії: 4 особи 

1. Литовченко Олег Миколайович  

2. Яшна Катерина Олександрівна 

3. Лісун Наталія Миколаївна 

4. Бондаренко Любов Миколаївна. 

4. Головам утворених постійних комісій Великохутірської сільської ради 

забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо 

структури комісії, у тому числі обрання заступника голови (за потреби) та 

секретаря комісії.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту (Голова комісії Скотаренко Т.М.). 

 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                       № 1-9/VIIІ 

 

Про затвердження Положення про 

виконавчий комітет та виконавчі органи 

Великохутірської сільської ради  

Відповідно до  статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» Великохутірська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Положення про виконавчий комітет та виконавчі органи 

Великохутірської сільської ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Великохутірського 

сільського голову Шинкаренко Ніну Олександрівну. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                   Ніна 

ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-10/VIIІ 

 

Про затвердження Положення про старосту  

 

Відповідно до законів України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про місцеві вибори», Виборчий кодекс України та з метою 

забезпечення гарантій місцевого самоврядування  на території 

Великохутірської сільської територіальної громади, визначення статусу 

сільського старости, його повноваження та відповідальність  

Великохутірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Положення про старосту Великохутірської сільської 

територіальної громади (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської  етики та згуртованості. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО                            

рішенням Великохутірської 

сільської ради                                                                     

від 12 листопада 2020 р №1-10/VIIІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ 

 Великохутірської сільської територіальної громади 

 

Це положення відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», Виборчого 

кодексу України, інших актів законодавства України,  визначає статус 

сільського старости, його повноваження та відповідальність. 

 

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк 

повноважень. 

 

Глава 1.1. Загальні положення 

1.1.1. Староста села є посадовою особою місцевого самоврядування 

відповідного старостинського округу, який перебуває у складі 

Великохутірської сільської ради. Староста є членом виконавчого комітету 

сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі. 

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 

вибори», Виборчий кодекс України, інші акти законодавства України, Статут 

Великохутірської сільської територіальної громади, Регламент 

Великохутірської сільської ради та це Положення. 

1.1.3. Положення про старосту Великохутірської сільської ради 

затверджується рішенням сесії  Великохутірської сільської ради.  

1.1.4. Перелік старостинських округів Великохутірської   сільської ради, 

в яких запроваджується посада старости, затверджується Великохутірською 

сільською  радою. В населеному пункті, який є адміністративним центром 

Великохутірської сільської ради, посада старости не запроваджується. 

 

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень 



1.2.1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень 

за пропозицією відповідного сільського голови. 

. 

1.2.2. Старостою може бути будь-який громадянин України, який має 

право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, незалежно від 

того, де він зареєстрував місце свого проживання. 

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на 

засіданні  Великохутірської сільської ради присяги такого змісту: «Я, (П.І.Б.), 

усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду 

вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись 

Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти 

права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої 

обов’язки.». 

1.2.5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і 

підзвітний раді та підконтрольний сільському голові. Староста не рідше 

одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою, а на вимогу не менш 

як третини депутатів - у визначений радою термін. 

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням 

повноважень Великохутірської сільської ради. 

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у 

разі: 

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення 

ним повноважень старости (відставка); 

2) припинення його громадянства України; 

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до 

відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 

стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися 

діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

5) відкликання з посади за народною ініціативою; 

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або 

оголошення таким, що помер; 

7) його смерті. 

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням 

Великохутірської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або Закони 

України, Статут Великохутірської сільської ради, Регламент сільської ради   

та це Положення, інші акти органів місцевого самоврядування 

Великохутірської сільської ради, права і свободи громадян, не забезпечує 



здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Великохутірська 

сільська рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від її 

загального складу. 

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости 

вносять на розгляд Великохутірської сільської ради: 

1) голова Великохутірської сільської ради; 

2) постійні комісії ради Великохутірської сільської ради; 

3) виконавчий комітет Великохутірської сільської ради; 

4) збори членів відповідного старостинського округу . 

1.2.9. Староста може бути відкликаний з посади за народною 

ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо 

відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах 

виборців відповідного старостинського округу у кількості не менше: 

1)   30 осіб для відкликання сільського старости; 

1.2.10. На підтримку пропозиції про відкликання старости повинно бути 

зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за 

нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою. 

Збір підписів проводиться протягом десяти днів. 

1.2.11. У разі дострокового припинення повноважень старости ці 

повноваження здійснює тимчасовий виконувач обов’язків старости, якого 

призначає голова Великохутірської сільської ради. Тимчасовий виконувач 

обов’язків старости здійснює зазначені повноваження з моменту призначення 

на цю посаду і до моменту початку повноважень старости, обраного на 

позачергових (чергових) виборах відповідно до Закону «Про місцеві вибори». 

 

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи 

Глава 2.1. Завдання та повноваження старости 

2.1.1. Відповідно до статті 541 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до  статті 37 Закону України «Про 

нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів 

місцевого самоврядування, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 25.10.2016  № 3058/5 на старосту покладаються такі завдання: 

1) представляє інтереси жителів відповідного села, у виконавчих органах 

сільської, ради; 

2) бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її 

постійних комісій; 



3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської 

ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів 

жителів відповідного села, селища; 

4) сприяє жителям відповідного села, у підготовці документів, що 

подаються до органів місцевого самоврядування; 

5) бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її 

виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території 

відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх 

виконанням; 

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині 

фінансування програм, що реалізуються на території відповідного 

старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань 

діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих 

органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 

власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, ради, що 

стосуються майна територіальної громади, розташованого на території 

відповідного старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території відповідного 

старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою 

відповідного села, селища та інформує сільського, голову, виконавчі органи 

сільської, ради про його результати; 

11) отримує від виконавчих органів сільської, ради, підприємств, установ, 

організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, 

документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, 

організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших 

форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення 

у відповідному селі, селищі; 

13) здійснення нотаріальних дій на території відповідних населених 

пунктів (сіл) територіальної громади, надається право підпису та подавати 

відповідні заяви; 

14) виконання обов’язків адміністратора ЦНАП; 

15) здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами. 

 



2.1.2. Обов’язки старости: 

1) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Статуту Великохутірської сільської  

територіальної громади, цього Положення та інших нормативно-правових 

актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з 

Великохутірської   сільської ради, органами місцевого самоврядування та 

їхніми посадовими особами, старостинським округом та його членами. 

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітетуВеликохутірської   

сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, голови 

Великохутірської  сільської ради, інформувати їх про виконання доручень; 

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідного 

старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити 

пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень 

зборів членів відповідного старостинського округу  та здійснювати 

моніторинг їх виконання; 

4) сприяти виконанню на території відповідних  населених  пунктів  (сіл) 

Великохутірської сільської ради, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, затверджених рішенням Великохутірської сільської 

ради, інших актів сільської ради та її виконавчого комітету. Вносити до 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів Великохутірської сільської 

ради пропозиції з цих питань. 

5) вести прийом жителів сіл  згідно з визначеним у Статуті 

Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади графіком. 

Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у 

сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, 

житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та 

медичну допомогу; 

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів старостинського 

округу з питань соціально-економічного та культурного розвитку 

Великохутірської сільської ради, соціального, побутового та транспортного 

обслуговування його жителів; 

7) приймати від жителів сіл заяви, адресовані органам місцевого 

самоврядування Великохутірської  сільської ради та їхнім посадовим особам, 

передавати їх за призначенням; 

8) здійснювати моніторинг благоустрою відповідних   сіл 

старостинського округу Великохутірської  сільської ради, вживати заходів до 

його підтримання в належному стані; 

9) сприяти проведенню передбачених Статутом Великохутірської 

сільської об’єднаної територіальної громади контрольних заходів на 



території відповідних населених пунктів  Великохутірської сільської ради 

(землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури 

тощо); 

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідних 

населених пунктів (сіл) Великохутірської сільської ради громадського 

порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Великохутірської 

сільської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів 

територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на 

ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо; 

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів 

комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території 

відповідних населених пунктів (сіл) старостинського округу  

Великохутірської сільської ради; 

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідних 

населених пунктів (сіл) Великохутірської сільської ради; 

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у 

виконанні ними своїх завдань та повноважень; 

14) не допускати на території відповідних населених пунктів (сіл) дій чи 

бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та 

держави; 

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності 

Великохутірської сільської ради щодо об’єктів, які розташовані на території 

відповідних населених пунктів (сіл ) громади. 

16) періодично звітувати (не менш як двічі на рік) перед виконавчим 

комітетом  Великохутірської  сільської ради, зборами членів відповідного 

старостинського округу  чи у інший спосіб, передбачений Статутом 

Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади, про свою 

роботу; 

17) дотримуватися правил службової етики, встановлених 

законодавчими актами України, Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади, іншими актами її органів; 

18) виконувати поточні доручення  Великохутірської сільської ради та її 

виконавчого комітету, голови Великохутірської сільської ради, звітувати про 

їх виконання; 

19) нести персональну відповідальність за збереження та використання 

печаток, які використовують у своїй роботі. 

 

2.1.3. Староста має право: 



1) офіційно представляти старостинський округ, його членів в органах 

місцевого самоврядування Великохутірської сільської ради, брати участь з 

правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Великохутірської сільської 

ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються 

питання, що зачіпають інтереси членів відповідного старостинського округу; 

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Великохутірської 

сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, 

організацій комунальної форми власності, інститутів громадянського 

суспільства, що розташовані на території Великохутірської сільської ради 

інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного 

та культурного розвитку відповідних населених пунктів (сіл) 

Великохутірської сільської ради; 

3) погоджувати проекти рішень ради Великохутірської сільської ради та 

її виконавчого комітету щодо майна Великохутірської сільської ради 

розташованого на території відповідних населених пунктів Великохутірської 

сільської ради; 

4) порушувати у виконавчому комітеті Великохутірської сільської ради 

питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до 

компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій 

розташованих на території відповідних населених пунктів сіл 

Великохутірської сільської ради незалежно від форми власності; 

5 ) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, 

діяльність яких перевірялася відповідно до п. 5 цієї статті, а також органам, 

яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до 

відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення; 

6) пропонувати питання для розгляду органом (органами) 

самоорганізації населення відповідних населених пунктів сіл 

Великохутірської сільської ради  

7) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у 

разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідних 

населених пунктів (сіл) старостинського округу  Великохутірської сільської 

ради. 

 З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного 

конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті 

виконавчим комітетом Великохутірської сільської ради рішень, де може 

виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного 

оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на 

якому розглядається відповідне питання. 



 

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності 

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, 

діловодства  та інші питання організації діяльності старости визначаються 

Великохутірською сільською радою та її виконавчим комітетом. 

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Великохутірської 

сільської ради 

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність 

старости 

 

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости 

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і 

підконтрольним перед відповідним  старостинським округом. 

3.1.2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед 

зборами членів відповідного старостинського округу або у інший спосіб, 

визначений Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади. 

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Великохутірської 

сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою 

роботу у будь-який визначений ними термін. 

 

Глава 3.2. Відповідальність старости 

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним 

перед Великохутірською сільською радою та старостинським округом. 

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього 

Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за 

рішенням Великохутірської сільської ради. 

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього 

Положення староста може бути відкликаний з посади за народною 

ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів 

місцевих рад» з урахуванням положень статті 1.2.9. цього Положення. 

3.2.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, 

цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної 

законом. 

3.2.5. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за 

рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про 

поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в 



результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому 

порядку. 

3.2.6.При використанні у своїй роботі печатки несе персональну 

відповідальність за її збереження та використання , відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 лиcтопада 1998 року №1893 «Про 

затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які 

містять службову інформацію». 

 

 

Секретар  сільської ради                                                 Надія  ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-11/VIIІ 
 

Про затвердження Регламенту 

Великохутірської сільської ради 

 Відповідно до підпункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Регламент Великохутірської сільської ради  (додається). 

        2.  Секретарю сільської ради забезпечити надання копій цього рішення 

кожному депутату ради та виготовлення копій для розміщення їх на дошках 

оголошень Великохутірської сільської ради. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-12/VIIІ 

 

Про затвердження Статуту 

Великохутірської сільської територіальної 

громади в новій редакції 

Відповідно до Конституції України, статті 19, пункту 48 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та 

інших особливостей місцевого самоврядування Великохутірської сільської  

територіальної громади, розглянувши проект статуту, Великохутірська 

сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Статут Великохутірської сільської територіальної 

громади в новій редакції   (додається). 

2. Зареєструвати Статут Великохутірської сільської територіальної 

громади в установленому законодавством порядку.    

3. Виконавчому комітету  Великохутірської сільської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті 

Великохутірської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову. 

 

 

Сільський голова                                                                Ніна ШИНКАРЕНКО  

 

 

 

 



 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-13/VIIІ 

 

Про затвердження структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності 

виконавчого апарату ради та її 

виконавчих органів  

 

     Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити структуру виконавчих органів ради згідно з додатком.  

2. Затвердити загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в 

кількості 66,25 посади.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Великохутірського 

голову.     
 

 

 

Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення сільської ради  

№ 1-13/VII від 12.11.2020 року 

 

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ,  

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАДИ ТА ЇЇ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  

 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

I. Виконавчий апарат ради  

1. Керівництво  6 

1.1 Сільський голова 1 

1.2 Заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1 

1.3 Секретар сільської ради та виконачого комітету 1 

1.4 Староста 3 

2. Головний спеціаліст(юрист) 1 

3. Головний спеціаліст ( програміст) 1 

4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 6 

4.1 Начальник відділу-головний бухгалтер  1 

4.2 Головний спеціаліст  1 

4.3 Провідний спеціаліст 2 

4.3 Спеціаліст І категорії 1 

4.4 Спеціаліст ІІ категорії 1 

5. Відділ документообігу, організаційної роботи та 

з питань управління персоналом 

4 

5.1 Начальник відділу  1 

5.2 Спеціаліст (СЕВ ОВВ) 1 

5.3 Діловод 2  

6. Відділ містобудування, архітектури, інвестицій, 

економічного розвитку та  житлово-

комунального господарства   

3 

6.1 Начальник відділу  1 

6.2 Провідний спеціаліст 1 

6.3. Інспектор  1 

7 Відділ земельних відносин  та екології 3,5 

7.1 Начальник відділу 1 

7.2 Спеціаліст ІІ категорії 1 

7.3 Інспектор 1,5 



8. Відділ освіти, культури, молоді та спорту і 

організації надання соціальних послуг 

4 

8.1 Начальник відділу 1 

8.2 Головний спеціаліст 1 

8.3 Спеціаліст І категорії 1 

8.4 Інспектор – фахівець із соціальної роботи 1 

9. Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг»  

5 

9.1 Начальник відділу  1 

9.2 Державний реєстратор  2 

9.3 Провідний спеціаліст  1 

9.4 Адміністратор ВРМ с.Михайлівка 1 

10. Прибиральник службового приміщення 1,75 

11. Машиніст (кочегар) котельні 1 

12. Сезонний машиніст (кочегар) котельні 2 

13. Сторож 1 

ВСЬОГО 39,25 

ІІ. Виконавчі органи ради 

 (структурні підрозділи зі статусом юридичної особи) 

14. Фінансовий відділ   3 

14.1 Начальник відділу  1 

14.2 Головний спеціаліст (відповідальний за напрям 

доходи)  

1 

14.3 Головний  спеціаліст (відповідальний за бухоблік, 

закупівлі, кадрові питання)  

1 

15. Служба у справах дітей 3 

15.1 Начальник служби у справах дітей 1 

15.2 Головний спеціаліст  1 

15.3 Провідний спеціаліст 1 

16. Комунальний заклад «Центр з надання 

соціальних послуг Великохутірської сільської 

сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області» 

21 

16.1 Директор  1 

16.2 Головний бухгалтер 1 

Відділення соціальної допомоги вдома  та проведення  соціальної 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 

16.3 Завідувач відділення 1 

16.4 Фахівець із соціальної роботи (по проведенню 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю) 

1 

16.5 Соціальний працівник 5 

Відділення стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового 

проживання в с.Великий Хутір 

 



16.6 Завідувач відділення 1 

16.7 Медична сестра 1 

16.8 Молодша медична сестра 4 

16.9 Санітарка-ванниця 1 

16.10 Сезонний оператор котельні 2 

16.11 Кухар 2 

16.12 Робітник 1 

ВСЬОГО 21 

 

РАЗОМ 

 

 

66,25 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради            Надія ГРИЦАЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-14/VIIІ 

 

Про внесення   змін  до   штатного   

розпису на 2020 рік 

Відповідно до п.4 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні », врахувавши затверджену структуру виконавчих 

органів ради, загальної чисельності виконавчого апарату ради та її 

виконавчих органів в новій редакції   та за погодженням  постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку   

Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити штатний розпис із внесеними змінами  апарату 

Великохутірської сільської ради по  

1.1 КПКВКМБ  0110150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення) ,міської, селищної, сільської ради»  

на 2020 рік в новій редакції  ( штатний розпис додається). 

1.2 КПКВКМБ  0110160  «Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»  

на 2020 рік в новій редакції  ( штатний розпис додається). 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з     

питань планування, фінансів, бюджету  та економічного розвитку. 
 

 

 

 

 Сільський голова                                                    Ніна ШИНКАРЕНКО 

                                                        

 

 



 
 

                                               

                                                  ШТАТНИЙ РОЗПИС на _2020__ рік  

                                    _ Великохутірська сільська рада    станом на 12.11.2020. 
                                                                        

 (назва установи) 

№  

з/п

  

Назва 

структурного 

підрозділу та 

посад  

Кількість 

штатних посад  

Посадовий 

оклад  

(грн.)  

Фонд заробітної плати на місяць 

за посадовими окладами  

(грн.)  

1  2  3  4  5  

1   Сільський голова   1 11500 11500 

2 

Заступник 

сільського голови з 

питань діяльності 

виконавчих 

органів   

1 10500 

 

10500 

3 

Секретар сільської 

ради та 

виконавчого 

комітету 

1 10500 

 

10500 

4  СТАРОСТА 3 9500 28500 

5 
Головний 

спеціаліст (юрист) 

1 5100 5100 

6 

Головний 

спеціаліст 

(програміст) 

1 5100 5100 

 РАЗОМ 8  71200 

     

     

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

  

Затверджую 

штат у кількості ___39,25_____ штатних одиниць 

з місячним фондом заробітної плати за посадовими 

окладами Двісті тринадцять тисяч триста сорок   

гривень 

_________Сільський голова         ___________  
                                         (посада)   
____________________________   Ніна 

ШИНКАРЕНКО 
                     (підпис керівника)                                 (ініціали і 

прізвище)  

__12.11.2020________ 
     (число, місяць, рік) 

  

М. П. 
 



7 

Начальник 

відділу – головний 

бухгалтер  

1 

6600 6600 

8 
Головний 

спеціаліст 
1 

5100 5100 

10 
 Провідний 

спеціаліст 
2 

4900 9800 

11 
Спеціаліст І 

категорії 
1 

4800 4800 

12 
Спеціаліст ІІ 

категорії 
1 

4500 4500 

 РАЗОМ 6  30800 

 

Відділ 

документообігу, 

організаційної 

роботи та з 

питань 

управління 

персоналом  

 

  

13 Начальник відділу   1 6600 6600 

14 
Спеціаліст             

(СЕВ ОВВ) 
1 

3900 3900 

15 Діловод 2 3600 7200 

 РАЗОМ 4  17700 

 

Відділ 

містобудування, 

архітектури, 

інвестицій 

економічного 

розвитку та 

житлово-

комунального 

господарства  

 

  

16 Начальник відділу 1 6600 6600 

17 
Провідний 

спеціаліст 
1 

4900 4900 

18 Інспектор 1 3850 3850 

 РАЗОМ 3  15350 

 
Відділ земельних 

відносин та 

екології 

 

  

19 Начальник відділу 1 6600 6600 

20 
Спеціаліст ІІ 

категорії 
1 

4500 4500 

21 Інспектор 1,5 3850 5775 

 РАЗОМ 3,5  16875 



 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту і 

організації 

надання 

соціальних послуг 

 

  

22 Начальник відділу   1 6600 6600 

23 
Головний 

спеціаліст 
1 

5100 5100 

24 
Спеціаліст І 

категорії 
1 

4800 4800 

25 Інспектор 1 3850 3850 

        РАЗОМ 4  20350 

 

Відділ               

«Центр надання  

адміністративних 

послуг»  

 

  

26 Начальник відділу   1 6600 6600 

27 
Державний 

реєстратор  
2 

5300 10600 

28 

Адміністратор 

ВРМ    с. 

Михайлівка 

1 

5300 5300 

29 
Провідний 

спеціаліст 
1 

4900 4900 

 РАЗОМ 5  27400 

     

 
Обслуговуючий 

персонал 
 

  

28 

Прибиральник 

службових 

приміщень 

1,75 

2723 4765 

29 
Машиніст 

(кочегар) котельні 
1 

2225 2225 

30 

Машиніст 

(кочегар) котельні 

(сезонний) 

2 

2225 4450 

30 Сторож 1 2225 2225 

 РАЗОМ 5,75  13665 

   Усього  39,25   х 213340 

 

Начальник відділу -  

Головний бухгалтер 

  

__                   Людмила СОЛОМАХА 
(підпис)                (ініціали і прізвище)  

  



М. П.  

Примітка. Складається органами державного управління та місцевого самоврядування.             

Директор Департаменту державного бюджету                                                                                                

В.П. Лозицький 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 



ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-15/VIIІ 

 

Про внесення змін до Положення про 

відділ містобудування, архітектури, 

інвестицій, економічного розвитку та  

житлово-комунального господарства  

апарату управління Великохутірської 

сільської ради та затвердження в новій 

редакції 

 

Відповідно до  пункту 4 частини 1 статті 54 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська 

рада  

 

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури, 

інвестицій, економічного розвитку та  житлово-комунального 

господарства  апарату управління Великохутірської сільської ради в 

новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, запобігання корупції,  регламенту, 

депутатської  етики та згуртованості. 

 

Великохутірський сільський голова             Ніна ШИНКАРЕНКО 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                рішенням Великохутірської сільської ради  

                                                                                від 12.11.2020 року №1-15\VIII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку та  

житлово-комунального господарства  апарату управління Великохутірської 

сільської ради  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

1.1. Відділ містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку та  

житлово-комунального господарства  апарату управління Великохутірської 

сільської ради (далі –Відділ) є структурним підрозділом апарату управління 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

Відділ  є підзвітним та підконтрольним Великохутірській сільській раді 

Золотоніського району Черкаської області, підпорядкований її виконавчому комітету, 

сільському голові, НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами Президента України,  постановами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями 

сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.3.Положення про відділ містобудування, архітектури, інвестицій, 

економічного розвитку та  житлово-комунального господарства  апарату управління 

Великохутірської сільської ради, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці 

спеціалістів Відділу затверджується рішенням Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області. 

1.4. Посадові інструкції начальника Відділу та працівників затверджує сільський 

голова своїм розпорядженням. 

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 

2.1. Організація виконання державних програм, розроблення і реалізація 

місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до 

проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку громади щодо поліпшення 

рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, 

охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження; 

2.2. забезпечення безперебійного прибирання та озеленення територій, 

утримання шляхів, тротуарів, вуличного освітлення, надання інших послуг, підвищення 

ефективності та надійності роботи технологічного устаткування. 

2.3.  здійснення реалізації комунальних та інших послуг споживачам;  

2.4.  укладання договорів із споживачами по вивезенню сміття; 

2.5.  придбання у порядку, встановленому рішенням Великохутірської сільської 

ради необхідної техніки, іншого устаткування, а також матеріалів з метою забезпечення 

експлуатації автомобільних доріг на території об`єднаної територіальної громади, з 

визначенням матеріально відповідальних осіб та заключенням договорів про повну 

матеріальну відповідальність;  

2.6. облаштування цвинтарів;  

2.7. утримання водопровідної системи та водо забезпечення; 



2.8. монтаж, ремонт і експлуатація систем вуличного освітлення; - експлуатація 

та ремонт доріг, тротуарів та зливних стоків;  

2.9. - облаштування та утримання майданчиків;  

2.10.  утримання в належному стані архітектурно-історичних споруд і пам’ятників 

малих архітектурних форм;  

2.11.  вивезення, утилізація побутових та промислових відходів; 

2.12. утримання в належному стані зелених насаджень, вирізка дерев, 

облаштування зон відпочинку, догляд за клумбами, придбання посівного матеріалу та 

багаторічних зелених насаджень;  

2.13.  укладання договорів зі споживачами та постачальниками ресурсів;  

2.14. надання населенню, підприємствам та організаціям послуг автомобільним та 

спеціальним транспортом;  

2.15. контроль за дотриманням правил благоустрою території Великохутірської 

сільської об’єднаної територіальної громади; 

2.16. моніторинг стану використання паливно-енергетичних ресурсів на 

підпорядкованих об’єктах; 

2.17. розробка проектів, програм з енергозбереження; 

2.18. здійснення контролю за додержанням правил комунального обслуговування 

та благоустрою; 

2.19. здійснення аналітичної та організаційної роботи у сфері залучення 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах громади; 

2.20. підготовка конкретних пропозицій та практичних рекомендацій щодо 

розроблення та участі інвестиційних програм у конкурсах проектів і програм щодо діють 

на території України; 

2.21. сприяння налагодженню міжнародних зав’язків громади в галузі 

інвестиційної діяльності, промоція інвестиційної привабливості громади, цільовий пошук 

та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел 

фінансування;  

2.22. здійснення оперативно-методичної роботи по охороні праці, координація та 

перевірка роботи служб охорони праці в установах Великохутірської сільської  

територіальної громади; 

2.23. реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

2.24. організація розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення 

організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, 

запобігання їх виникнення; 

2.25. виконання робіт, пов’язаних з аналітичною діяльністю стосовно 

забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів Великохутірської 

сільської територіальної громади, організація ведення будівного моніторингу населених 

пунктів на території громади. 

2.26. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими 

актами України, і тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).   

 

  Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

- бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального 

господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та 

проекту бюджету громади; 

- координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням 

населенню громади житлово-комунальних послуг; 



- забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових 

актів з питань житлово-комунального господарства; 

- забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального 

господарства громади відповідно до державної і місцевої програм на засадах прозорості та 

гласності; 

- сприяє розробленню проектів благоустрою Великохутірської сільської 

територіальної громади; 

- організовує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої 

роботи житлово-комунального господарства громади в осінньо-зимовий період, а також 

ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф; 

- здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил 

комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання 

житлового фонду і об’єктів комунального господарства; 

- вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження і оснащення 

об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду громади 

засобами обліку енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм; 

- сприяє реалізації інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і 

капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за 

їх будівництвом у межах своєї компетенції; 

- бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної 

безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного 

і технологічного стану систем тепло, водопостачання та водовідведення, запобігання 

підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків; 

Аналізує: 

  стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей 

економіки громади; 

  результати поточного та/або заключного моніторингу проектів (програм) 

міжнародної технічної допомоги; 

  інформацію про виконання актів законодавства з питань енергозбереження 

та енергетики, комплексних програм енергозбереження України; 

Розробляє: 

  проект стратегічних і програмних документів з питань залучення 

зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і 

соціального розвитку України; 

  організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування  

інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату; 

  проекти цільових програм розвитку, енергозбереження,  інвестиційної та 

зовнішньоекономічної діяльності; 

  проект стратегії розвитку; забезпечує координацію виконання стратегії 

розвитку, звітів про її виконання; 

  та розповсюджує інформаційні матеріали, які спрямовані на презентацію 

потенційних можливостей громади, її конкурентних переваг, у спеціалізованих 

виданнях та під час промоційних заходів, співпрацює зі спеціалізованими засобами 

масової інформації; 

 проекти, що можуть фінансуватись за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 



 проекти, що можуть фінансуватись за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад. 

Готує та бере участь: 

- готує пропозиції з питань планування і розвитку територій, вихідних даних на 

підготовку коригування, оновлення, розробки генеральних планів населених пунктів, 

детальних планів територій в межах територіальної громади; 

-  проекти рішень щодо розроблення, затвердження, впорядкування будівної 

документації 

- бере участь в організації проведення громадських слухань (обговорень)  щодо 

проектів будівної документації, зокрема детальних планів територій та готує необхідну 

інформацію.  

- забезпечує підготовку будівної інформації (рішень, результатів громадських 

обговорень) та матеріалів для опублікування на інформаційних ресурсах сільської ради. 

- проводить перевірки додержання юридичними та фізичними особами 

законодавства у сфері благоустрою населених пунктів. 

- згідно з чинним законодавством вживає заходів щодо зупинення робіт, які 

проводяться самовільно і порушують стан благоустрою населених пунктів. 

- вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів 

благоустрою населених пунктів, удосконалення участь у розробці Правил благоустрою 

території Великохутірської сільської територіальної громади. 

- координує роботу підприємств усіх форм власності, а також фізичних осіб-

підприємців, які здійснюють діяльність з проектування, будівництва, реконструкції, 

ремонту об’єктів та елементів благоустрою населених пунктів. 

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян; 

- контролює в межах своєї компетенції, готовність органів управління і сил 

цивільного захисту до дій за призначенням; 

- розробляє в межах своєї компетенції відповідні плани з цивільного захисту та 

заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків, які є обов'язковими до виконання; 

- здійснює інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту, захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- організовує розроблення і здійснення заходів щодо вдосконалення організації 

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання 

їх виникнення; 

- організовує облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а 

також шкоди від них. Оперативно повідомляє Великохутірському сільському голові про 

кожен смертельний або груповий нещасний випадок на виробництві та аварію з 

людськими жертвами; 

- здійснює оперативно-методичне керівництво роботою по охороні праці, координує 

та перевіряє роботу служб охорони праці підприємств установ та організацій 

територіальної громади; 

- розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення рівня безпеки, гігієни праці та 

поліпшення стану виробничого середовища. 

-  

3. ПРАВА ВІДДІЛУ 

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих 

органів Великохутірської сільської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від 



їх форми власності, об’єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію 

для виконання покладених на Відділ функцій та завдань. 

3.2.  Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Великохутірської сільської 

ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) до 

розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу. 

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати рішення 

на засідання сесії Великохутірської сільської ради та її виконавчого комітету з питань, які 

віднесені до компетенції Відділу. 

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

компетенції відділу. 

3.5. Брати участь у засіданнях сесії  Великохутірської сільської ради та 

засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Великохутірський сільський 

голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Великохутірської сільської 

ради з питань, віднесених до компетенції Відділу. 

3.6.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

виконавчими органами Великохутірської сільської ради. 

3.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності 

керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі виявлення відповідних 

порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу. 

3.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення 

роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді питань, що 

відносяться до компетенції відділу; 

3.9. За дорученням сільського голови представляти відділ містобудування, 

архітектури, інвестицій, економічного розвитку та  житлово-комунального 

господарства  апарату управління Великохутірської сільської ради  в усіх органах 

виконавчої влади, органах місцевого самоврядування. 

3.10.  Допомагати організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. 

3.11.  Готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних 

даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу. 

3.12.  Взаємодіє, за відповідним дорученням, з іншими підрозділами 

Великохутірської сільської ради, представницькими органами, а також підприємствами і 

організаціями, об'єднаннями громадян. 

3.13.    Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

4.1. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників 

встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який рішенням 

Велкохутірської сільської ради.  

4.2. Відділ очолює начальник, що призначається на посаду та звільняється з посади 

розпорядженням сільського голови. 

4.3. Начальник готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки 

між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.  

4.4. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між 

працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації, здійснює контроль за 

діяльністю таких працівників як: прибиральник службового приміщення, машиніст 

(кочегар) котельні, сезонний машиніст (кочегар) котельні, сторож. 

4.5. Начальник є посадовою особою місцевого самоврядування, відповідно до 

цього Положення має посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих 

та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок сільського 

бюджету. 



 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

  

5.1. Начальник Відділу несе персональну відповідальність за: 

5.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх 

функціональних обов’язків відповідно до цього Положення; 

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства; 

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і 

доручень сільського голови; 

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до 

компетенції Відділу, стан діловодства; 

5.1.5. правильне оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського 

голови по питаннях відділу. 

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни 

встановлені чинним законодавством. 

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», 

«Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших 

чинних нормативних актів. 

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

6.1. Великохутірський сільський голова створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним 

зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а 

також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з 

питань містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку та  житлово-

комунального господарства. 

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Великохутірською сільською 

радою в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому 

для його прийняття. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-16/VIIІ 

 

Про створення Служби у справах 

дітей Великохутірської сільської ради, 

затвердження Положення про Службу 

у справах дітей Великохутірської 

сільської ради 

 

 Відповідно до статтей 11, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», наказу Мінсоцполітики 

України від 14.06.2018 №890 «Про деякі питання діяльності об’єднаної 

територіальної щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей» 

(із змінами), статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», пункту 3 Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 №866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 

керуючись статтею 56 Цивільного кодексу України, Великохутірська  

сільська рада 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Створити Службу у справах дітей Великохутірської сільської ради (зі 

статусом юридичної особи). Юридична адреса Служби: 19854, Черкаська область, 

Золотоніський район, село Великий Хутір, вулиця Куниці, будинок 10. 

2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Великохутірської 

сільської ради, що додається. 

3. Доручити Великохутірському сільському голові Шинкаренко Ніні 

Олександрівні здійснити необхідні заходи, спрямовані на державну реєстрацію 

Служби у справах дітей Великохутірської сільської ради шляхом внесення до 

Єдиного державного реєстру відповідних відомостей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань освіти,  культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та 

соціальної політики.    

 

Великохутірський сільський голова                                      Ніна ШИНКАРЕНКО  

 



 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Службу у справах дітей Великохутірської сільської ради 

 

І. Загальні положення 

1.1. Служба у справах дітей  Великохутірської сільської ради (далі - Служба) 

є структурним підрозділом виконавчого комітету та виконавчим органом 

Великохутірської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради 

відповідно до статтей 11, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», статті 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», пункту 3 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини», статті 56 Цивільного кодексу України, і в межах 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання 

покладених на службу завдань. 

1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна 

Великохутірській сільській раді  та Великохутірському сільському голові. 

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами  України, Указами Президента України, прийнятими відповідно до 

Конституції і Законів України, Постановами Кабінету Міністрів України, 

Наказами Мінсоцполітики, рішеннями Великохутірської сільської ради, 

виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями  Великохутірської 

сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами. 

1.4. Служба є юридичною особою, зареєстрована у встановленому 

порядку, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету 

Великохутірської сільської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове 

обслуговування здійснюється відділом бухгалтерсього обліку та звітності 

Великохутірської сільської ради, є неприбутковою установою. 

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ ВЕЛИКОХУТІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. 

Скорочена назва: ССД Великохутірської сільської ради . 

1.6. Юридична адреса Служби: 19854, Черкаська область, Золотоніський 

район, село Великий Хутір, вулиця Куниці, будинок 10. 

1.7 Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного 

Герба України та своїм найменуванням, штамп встановленого зразка, веде 

ЗАТВЕРДЖЕНО                              

Рішенням Великохутірської  

сільської ради 

від 12.11.2020 № 1-16/VIІI 



 діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах 

сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення 

встановленого зразка. 

1.8. Служба, як виконавчий орган Великохутірської сільської ради, має 

повноваження органу опіки та піклування в частині забезпечення контролю 

та надання дозволів на здійснення правочинів щодо майна та житла, 

співвласниками, власниками та користувачами якого є діти або їх батьки; 

розв’язання спору між батьками про визначення місця проживання 

малолітньої дитини та участі у вихованні дитини одного із батьків, що 

проживає окремо від дитини; встановлення і припинення опіки над майном 

дитини, що має статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського 

піклування (далі – статусна дитина); збереження житлового приміщення, що 

зберігається за статусною дитиною; приватизація житла за участю статусної 

дитини; передача в оренду майна, що належить на праві власності статусній 

дитині; реєстрація чи зміна місця реєстрації статусної дитини, відповідно до 

законодавства України. 

 

ІІ. Завдання і повноваження служби у справах дітей 

 

2.1. Основними завданнями і повноваженнями служби є:  

2.1.1. Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території 

Великохутірської сільської територіальної громади у сфері соціального 

захисту дітей; 

2.1.2. Реалізація на території громади політики з питань соціального 

захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

вчиненню дітьми правопорушень; 

2.1.3. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, 

громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних 

інтересів дітей; 

2.1.4. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань 

соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності; 

2.1.5. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 

опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім'ї; 

2.1.6. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм 

власності; 

2.1.7. Ведення державної статистики щодо дітей; 

2.1.8. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 



усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу; 

2.1.9 Надання органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм 

власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної 

допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень; 

2.1.10 Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей, сприяння усиновленню; 

2.1.11. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 

організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

2.1.12. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території 

сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, 

духовному та інтелектуальному розвиткові. 

2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі 

функції: 

2.2.1. Організовує розроблення   і  здійснення  на  території громади 

заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  

інтелектуального  і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності 

та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;  

2.2.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм 

власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх 

повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  

вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню 

ними правопорушень;  

2.2.3. Оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до 

прийомних  сімей та дитячих  будинків сімейного  типу, сприяє 

усиновленню;  

2.2.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і 

прогнозів у  частині  соціального захисту, забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів дітей;  

2.2.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання 

вчиненню ними правопорушень;  

2.2.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у 

спеціальних  виховних  установах,  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  у  сім'ях  опікунів, піклувальників, дитячих 

будинках сімейного типу, прийомних сім'ях; 

2.2.7. Разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих 

органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить 

соціологічні  дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  



про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  

поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав 

та інтересів;  

2.2.8. Надає організаційну і  методичну  допомогу  центрам соціально-

психологічної реабілітації дітей;  

2.2.9. Організовує  і  проводить  разом  з  іншими  відділами сільської 

ради,   уповноваженими   підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  

щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють 

дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми 

правопорушень; 

2.2.10. Розробляє  і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно 

бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо 

реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  

дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання 

підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей у разі їх 

створення;  

2.2.11. Веде  облік  дітей,  які  перебувають  у  складних життєвих 

обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  

усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  

сімейного  типу;  

2.2.12. Розробляє  заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, 

яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила  

домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення; 

2.2.13. Готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її 

майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного 

опікуна, піклувальника;  

2.2.14. Проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у 

сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше 

ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці 

після встановлення опіки та піклування;  

2.2.15. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в 

прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;  

2.2.16. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт 

та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  

захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до 

дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;  

2.2.17. Готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну 

звітність;  

2.2.18. Розглядає в установленому порядку звернення громадян;  

2.2.19. Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або 

організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення 

працівника молодше 18 років;  

2.2.20. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що 

належать до її компетенції, через засоби масової інформації;  



2.2.21. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї 

завдань, відповідно до законодавства; 

2.2.22. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 

батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, 

а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її 

батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, 

якими вони можуть скористатися; 

2.2.23. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними 

представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому 

насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням 

представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції; 

2.2.24. Порушує перед органами виконавчої  влади та органами 

місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності 

згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного 

виконання ними обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, 

у роботі з дітьми, які постраждали  від домашнього  насильства, та дітьми, які 

вчинили домашнє насильство у будь-якій формі; 

2.2.25. Подає пропозиції до проектів державних та регіональних 

програм, планів та прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення 

прав, свобод і законних інтересів дітей; 

2.2.26. Веде облік дітей, які переміщені з окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції; 

2.2.27. Розглядає звернення адміністрацій вищих навчальних закладів I-

IV рівнів акредитації щодо відрахування учнів, студентів молодших 18 років 

з навчального закладу та надає погодження, або вмотивовану відмову; 

2.2.28. Розглядає звернення батьків та надає дозволи Служби на зміну 

реєстрації місця проживання дитини (дітей), або вмотивовану відмову; 

2.2.29. Забезпечує контроль та надає дозволи на здійснення правочинів 

щодо майна та житла, співвласниками, власниками та користувачами якого є 

діти або їх батьки, відповідно до законодавства; 

 

ІІІ. Права Служби у справах дітей 

3. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що 

визначені, має право: 

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

відділів Великохутірської сільської ради, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх 

посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на неї завдань; 

3.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших відділів Великохутірської сільської ради, 

підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), 

представників громадських об’єднань (за згодою); 

3.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи Великохутірської сільської ради у сфері соціального захисту дітей; 



3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

3.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до її компетенції. 

3.6. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх 

відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, бути позивачем та відповідачем, іншою стороною у будь-яких 

судових інстанціях. 

3.7. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 

посадових осіб з метою з'ясування причин, які призвели до порушення прав 

дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і 

вживати заходів до усунення таких причин. 

3.8.Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей 

та молоді, службами у справах дітей. 

3.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 

об'єднаннями громадян і благодійними організаціями. 

3.10. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи. 

3.11.Вживати заходів для соціального захисту дітей. 

 

ІV. Структура служби у справах дітей 

4.1.  Структура і штати  служби затверджується Великохутірською 

сільською радою. Структура служби визначається відповідно до 

рекомендацій і норм, визначених законодавством, з урахуванням місцевих 

потреб і необхідності забезпечення ефективного управління у сфері 

соціального захисту  прав дітей. 

4.2. Служба в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, органами 

місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами 

та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та 

узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань 

та здійснення запланованих заходів. 

4.3. Працівники служби, призначаються на посаду та звільняються з 

посади відповідно до чинного законодавства України. 

4.4. У разі тимчасової відсутності начальника служби, (відрядження, 

відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його 

обов'язків покладається на одного з спеціалістів служби, відповідно до наказу 

начальника служби. 



4.5. Положення про Службу затверджується рішенням сесії 

Великохутірської сільської ради. Посадові інструкції начальника Служби 

затверджується сільським головою. 

 

V. Керівництво служби 

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, передбаченою законодавством України. 

5.2. Начальник служби: 

5.2.1. здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну 

відповідальність  за виконання покладених на службу завдань, визначає 

ступінь відповідальності своїх підлеглих; 

5.2.2. розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє 

обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про 

Службу; 

5.2.3. забезпечує дотримання працівниками служби правил 

внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

5.2.4. планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування 

планів роботи виконавчого комітету Великохутірської сільської ради; 

5.2.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи служби; 

5.2.6. звітує перед головою Великохутірської сільської ради про 

виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи; 

5.2.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого 

комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти 

відповідних рішень; 

5.2.8. за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в 

засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться 

сільською радою та виконавчим комітетом; 

5.2.9. представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими 

виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної 

держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями; 

5.2.10. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за 

їх виконання; 

5.2.11. забезпечує виконання покладених на Службу завдань; 

5.2.12.  визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби; 

5.2.13. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень служби; 

5.2.14. забезпечує дотримання працівниками служби правил 

внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни; 

5.2.15. у межах наданих повноважень організовує ділове листування з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 



підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції; 

5.2.16. здійснює інші повноваження, передбачені законом. 

5.3. Начальник та працівники служби несуть відповідальність в межах 

своєї компетенції за виконання покладених на них обов’язків. 

 

VI. Відповідальність служби у справах дітей 

 6.1. Персональну відповідальність за роботу служби, несе начальник 

служби. 

6.2. Працівники служби можуть бути притягнуті до цивільної, 

адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та 

у порядку, передбачених чинним законодавством України. 

6.3. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне 

виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими 

інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством України. 

 

7. Заключні положення 

7.1. Припинення діяльності Служби здійснюється за рішенням 

Великохутірської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

7.2. Зміни і доповнення, викладення у новій редакції цього Положення 

вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Великохутірській 

сільській раді, передбаченої Регламентом роботи Великохутірської сільської 

ради. 

  

 

 

   Великохутірський сільський голова                            Ніна ШИНКАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 



 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                     № 1-17/VIIІ 

 

Про створення фінансового відділу 

Великохутірської сільської ради, 

затвердження Положення про фінансовий 

відділ та вжиття заходів щодо його 

державної реєстрації 

 

Розглянувши подання Великохутірського сільського голови 

Шинкаренко Н.О. щодо утворення виконавчого органу – фінансового відділу 

Великохутірської сільської ради, на підставі рішення Великохутірської 

сільської ради №1-13\VIII «Про затвердження структури виконавчих органів 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету та 

планування від,  керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу 

України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити з 12.12.2020 року виконавчий орган ради – фінансовий 

відділ Великохутірської сільської ради у статусі юридичної особи публічного 

права. 

2. Затвердити Положення про фінансовий відділ Великохутірської 

сільської ради (додається). 

3. Керівнику фінансового відділу Великохутірської сільської ради 

здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи - фінансового 

відділу Великохутірської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку. 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 
Затверджено рішенням 



Великохутірської сільської ради 

від 12.11.2020року №1-17 /VIII 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ  

ВЕЛИКОХУТІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Загальні положення 

 

Фінансовий відділ Великохутірської сільської ради (далі – Фінансовий 

відділ) є виконавчим органом Великохутірської сільської ради, утворюється 

радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним сільській раді, а з 

питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - 

також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та 

підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, а також 

підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації, Міністерству фінансів України. 

У своїй діяльності Фінансовий відділ керується Конституцією України, 

законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказами 

Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної 

казначейської служби України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями 

сільського голови, а також цим Положенням. 

Фінансовий відділ є юридичною особою публічного права, має 

самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби 

України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, власні бланки та штампи. 

        

 

2. Основними завданнями Фінансового відділу є: 

 

- забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 

Великохутірської сільської ради (далі – сільської ради); 

- проведення разом з іншими виконавчими органами сільської ради, 

структурними підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану 

територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку; 

- розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету та 

його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній 

розгляд та схвалення виконавчому комітету ради; 

- складання та виконання в установленому порядку розпису сільського 

бюджету; 

- забезпечення  ефективного і цільового використання бюджетних 

коштів; 

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування та здійснення витрат; 



- здійснення загальної організації та управління виконанням сільського 

бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання бюджету; 

- представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет 

сільської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних 

комісій та пленарних засіданнях сільської ради; 

- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на 

усіх стадіях бюджетного процесу. 

 

 

3. Фінансовий відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

 

- забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах 

відповідної територіальної громади; 

- організовує виконання Конституції і законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією; 

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб; 

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-

економічного розвитку територіальної громади; 

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів сільської 

ради, аналізує соціально- економічні показники розвитку територіальної 

громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу сільського 

бюджету; 

- вносить пропозиції щодо проєкту сільського бюджету;  

- бере участь у: 

підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та 

регіонального розвитку; 

погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених 

іншими виконавчими органами та структурними підрозділами 

сільської ради ; 

розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними 

розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні 

підрозділи сільської ради ; 

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження 

місцевих податків, зборів, пільг; 

розробленні проєктів розпоряджень голови сільської ради; 

- аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної 

громади та враховує їх під час складання проєкту сільського бюджету; 

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; 

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних 

коштів сільського бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до 

прогнозу сільського бюджету; 



- проводить під час складання і розгляду прогнозу сільського бюджету 

аналіз бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних 

коштів; 

- приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу 

сільського бюджету; 

- розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних 

коштів сільського бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

- визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів 

головними розпорядниками бюджетних коштів; 

- проводить під час складання і розгляду проєкту сільського бюджету 

аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних 

коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та 

ефективності використання бюджетних коштів;  

- приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій 

до проєкту сільського бюджету; 

- бере участь у підготовці звітів сільського голови; 

- готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та 

структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для 

подання їх сільському голові; 

- розробляє порядок складання і виконання розпису сільського 

бюджету; 

- складає і затверджує розпис сільського бюджету, вносить в 

установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного 

періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним 

призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято 

рішення про сільський бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис 

сільського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом 

України; 

- складає та затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання 

яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ; 

- погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників 

коштів сільського бюджету; 

- здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків сільського 

бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

- перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та 

планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з 

сільського бюджету; 

- проводить експертизи сільських програм стосовно забезпеченості їх 

фінансовими ресурсами; 

- здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень 

до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до сільського 

бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових 

надходжень до нього;  



- організовує виконання сільського бюджету, забезпечує разом з 

територіальними органами Державної податкової служби України, 

Державної казначейської служби України, іншими структурними 

підрозділами ради надходження доходів до сільського бюджету та вживає 

заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів; 

- готує і подає сільській раді офіційний висновок про перевиконання чи 

недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету, про 

обсяг залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) 

фондів сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до 

сільського бюджету; 

- за рішенням сільської ради розміщує тимчасово вільні кошти 

сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків; 

- аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання сільського 

бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами 

Державної казначейської служби України; 

- інформує сільського голову про стан виконання сільського бюджету 

за кожний звітний період і подає на розгляд сільської ради річний та 

квартальний звіти про виконання сільського бюджету; 

- розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду 

сільського бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень; 

- розглядає у встановленому законодавством порядку звернення 

громадян, підприємств, установ і організацій; 

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та 

депутатів сільської ради; 

- погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо 

повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з сільського бюджету; 

- погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання 

розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу 

за місцевими податками та зборами; 

- опрацьовує висновки постійних комісій сільської ради; 

- готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, 

меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх 

повноважень; 

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на 

кожній стадії бюджетного процесу; 

- застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного 

законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного 

законодавства; 

- приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом 

України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення 

бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі 

протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та 

доданих до них матеріалів, зокрема: 

зупинення операцій з бюджетними коштами; 

призупинення бюджетних асигнувань; 



зменшення бюджетних асигнувань; 

повернення бюджетних коштів до бюджету; 

безспірне вилучення коштів з бюджету; 

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

Фінансовий відділ; 

- постійно інформує населення про стан здійснення визначених 

законом повноважень; 

- за потреби готує документи на отримання позики в територіальному 

відділенні Державної казначейської служби України з єдиного 

казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, 

пов’язаних із забезпеченням захищених видатків; 

- організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та 

використання архівних документів; 

- забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики 

стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; 

- бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних 

трудових спорів (конфліктів); 

- забезпечує захист персональних даних; 

- забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових 

умов для працівників Фінансового відділу;  

- здійснює інші передбачені законом повноваження. 

 

 

4. Фінансовий відділ має право: 

 

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів 

Державної казначейської служби України, Державної податкової служби 

України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності 

та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що 

виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету 

та звітування про його виконання; 

- залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів 

ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за 

погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до 

компетенції Фінансового відділу;  

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 

компетенції Фінансового відділу. 

 

5. Взаємодія Фінансового відділу з іншими органами та структурами 

 



Фінансовий відділ в установленому законодавством порядку та у 

межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської 

ради, структурними підрозділами й апаратом ради,  територіальними 

органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також 

підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для 

провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, 

періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного 

виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів. 

 

 

6. Керівництво Фінансового відділу 

 

Фінансовий відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про 

службу в органах місцевого самоврядування.  

 

Начальник Фінансового відділу: 

 

 - здійснює керівництво діяльністю Фінансового відділу, несе 

персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, 

сприяє створенню належних умов праці в Фінансовому відділі;   

- подає на розгляд ради зміни до Положення про Фінансовий відділ; 

- затверджує посадові інструкції працівників Фінансового відділу та 

розподіляє обов’язки між ними; 

- планує роботу Фінансового відділу; 

- затверджує розпис доходів і видатків сільського бюджету на рік і 

тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису 

сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

- вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи Фінансового відділу; 

- звітує перед сільським головою про виконання покладених на 

Фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи; 

- представляє інтереси Фінансового відділу у взаємовідносинах з 

іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами 

сільської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади, підприємствами, установами та організаціями; 

- видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням; 

- подає на затвердження сільському голові проєкти кошторису та 

штатного розпису Фінансового відділу в межах визначеної граничної 

чисельності та фонду оплати праці його працівників;  

- розпоряджається коштами у межах кошторису Фінансового відділу;  

- організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

посадових осіб Фінансового відділу; 



- здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; 

- подає сільському голові пропозиції щодо преміювання та 

установлення надбавок працівникам Фінансового відділу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому 

законодавством про працю, працівників Фінансового відділу, які не є 

посадовими особами місцевого самоврядування; 

- здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Фінансового відділу;  

- забезпечує дотримання працівниками Фінансового відділу 

внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом.   

 

7. Заключні положення 

 

Накази начальника Фінансового відділу, що суперечать Конституції та 

законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути 

скасовані сільською радою. 

Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів сільського бюджету. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Фінансового 

відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у 

встановленому  законодавством порядку. 

Штатний розпис та кошторис Фінансового відділу затверджуються в 

установленому законодавством порядку. 

Ліквідація та реорганізація Фінансового відділу здійснюється за 

рішенням сесії сільської ради. 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Надія ГРИЦАЧЕНКО                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-18/VIIІ 
 

 Про    затвердження     Положення   

«Про відділ бухгалтерського  обліку   та  

звітності Великохутірської сільської ради» 

 

Відповідно до 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні », керуючись структурою  виконавчих органів ради, загальної 

чисельності виконавчого апарату ради та її виконавчих органів в новій 

редакції   та за погодженням  постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та економічного розвитку   Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити Положення «Про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності Великохутірської сільської ради», що додається.  

2. Дане рішення вступає в дію  12.11.2020 року. 

          3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з     

           питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку. 
 

 

 

 

 Сільський голова                                                               Ніна ШИНКАРЕНКО  

                                                        

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-19/VIIІ 

 

Про виготовлення гербових печаток і штампів 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Верховної ради України «Про утворення та ліквідацію 

районів» №807-ІХ від 17.07.2020року, з метою належного надання 

адміністративних послуг на всій території Великохутірської сільської  

територіальної громади та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової 

інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, раді 

Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 

«Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання 

документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які 

містять службову інформацію», Закону України «Про нотаріат», наказу 

міністерства юстиції від 11.11.2011 року №3306\5 «Про затвердження 

Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» Великохутірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виготовити гербову печатку Великохутірської сільської ради (на 

печатці міститься: код 34238349, Великохутірська сільська рада, 

Золотоніський район, Черкаська область, Україна, 19854). 

2. Виготовити гербовий штамп Великохутірської сільської ради (на 

штампі міститься: Україна, Великохутірська сільська рада, код 

34238349, 19854, Черкаська область, Золотоніський район, село 

Великий Хутір, вулиця Куниці, будинок 10, тел. 96-631). 

3. Виготовити гербову печатку виконавчого комітету Великохутірської 

сільської ради, (на печатці міститься: код 04408583,  Україна 



виконавчий комітет Великохутірської сільської ради, Черкаська 

область, Золотоніський район). 

4. Виготовити гербовий штамп виконавчого комітету Великохутірської 

сільської ради (на штампі міститься: Україна,  виконавчий комітет 

Великохутірської сільської ради, код 04408583, 19854, Черкаська 

область, Золотоніський район, село Великий Хутір, вулиця Куниці, 

будинок 10, тел. 96-631) 

5. Виготовити номерні гербові печатки виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради № 1, № 2, № 3, (на печатці міститься: 

код 04408583,  Україна, виконавчий комітет Великохутірської сільської 

ради, Черкаська область, Золотоніської район та зазначається номер з 1 

по 3). 

6. Виготовити номерні гербові штампи виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради № 1, № 2, № 3,  (на штампі міститься: 

Україна,  виконавчий комітет Великохутірської сільської ради, код 

04408583, 19854, Черкаська область, Золотоніський район, село 

Великий Хутір, вулиця Куниці, будинок 10, тел. 96-631 та зазначається 

номер з 1 по 3). 

7.  Гербові печатки і штампи видаються: 

- гербова печатка і штамп під №1 видається старості селища Рецюківщина 

Ткач Світлані Миколаївні ; 

- гербова печатка і штамп під №2 видається старості села Рождественське 

Рибак Зої Василівні; 

- гербова печатка і штамп під №3 видається старості села Безбородьки Салу 

Віталію Анатолійовичу; 

     8.  Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

гербових печаток і штампів, які використовують в своїй роботі старости 

старостинських округів Великохутірської сільської  територіальної громади: 

Ткач Світлану Миколаївну, Рибак Зою Василівну, Сало Віталія 

Анатолійовича відповідно до Положення про старост. 

9.  Виготовити штампи «Згідно з оригіналом», «Копія» для старости 

Безбородьківського старостинського округу Сало Віталія Анатолійовича. 

10.  Номерні печатки та штампи забороняється застосовувати на 

організаційно-розпорядчих, фінансових, бухгалтерських документах. 

11. Ведення журналу обліку та видачі гербових печаток та штампів, доручити 

секретарю Великохутірської сільської ради Грицаченко Надії Миколаївні. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, депутатської діяльності і етики, гласності, законності і 

правопорядку, запобігання проявам корупції. 

 

 

Великохутірський сільський голова                           Ніна ШИНКАРЕНКО                                             



 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-20/VIIІ 

 

Про початок реорганізації 

Безбородьківської сільської ради  

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішення Великохутірської сільської ради 

від 12 листопада 2020 р. № 1-1/VIIІ «Про початок повноважень депутатів 

Великохутірської сільської ради», Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Почати процедуру реорганізації Безбородьківської сільської ради 

(ЄДРПОУ 35261322), місце знаходження: вул. Громова, буд.12, село 

Безбородьки, Драбівського району, Черкаської області, 19835) шляхом 

приєднання до Великохутірської сільської ради (ЄДРПОУ 34238349), місце 



знаходження: вул. Куниці,буд. 10 с. Великий Хутір, Золотоніського  району, 

Черкаської області, 19854.  

2. Великохутірська сільська рада є правонаступником всього майна, прав та 

обов’язків Безбородьківської сільської ради.  

3. Утворити Комісію з реорганізації Безбородьківської сільської ради  у 

складі: 

1) Голова комісії: Шинкаренко Ніна Олександрівна – сільський голова 

Великохутірської сільської ради; 

2) Заступник голови комісії: Соломаха Людмила Миколаївна – головний 

бухгалтер Великохутірської сільської ради; 

3) Член комісії: Дернова Віра Петрівна – начальник земельних відносин та 

екології Великохутірської сільської ради. 

4) Член комісії: Солопенко Ірина Борисівна – начальник відділу 

документообігу, організаційної роботи та з питань управління персоналом 

Великохутірської сільської ради; 

5) Член комісії:  Онопрієнко Любов Іванівна – провідний спеціаліст віддіду 

фінансів та бухгалтерського обліку Великохутірської сільської ради.  

6) Член комісії: Стадник Лариса Михайлівна  – депутат Великохутірської 

сільської ради; 

7) Член комісії: Сало Віталій Анатолійович – староста Безбородьківського 

старостинського округу. 

4. Покласти на Комісію з реорганізації Безбородьківської сільської ради та 

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків 

Безбородьківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження станом на 01.01.2021 р.  

5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб 

Безбородьківської сільської ради.  

6. Затвердити План заходів з реорганізації Безбородьківської сільської ради 

(додаток 1). 

 7. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, 

активів та зобов’язань Безбородьківської сільської ради надати право 



Великохутірському сільському голові здійснювати без погодження з 

Великохутірською сільською радою заміну персонального складу Комісії з 

реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії 

під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Безбородьківської 

сільської ради.  

8. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі.  

9. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що 

нагромадилися станом на 01.01.2021 р. під час діяльності рад, що 

приєднуються до Великохутірської сільської ради (додаток 3). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.  

10. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності Безбородьківської сільської ради станом на 

01.01.2021 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх 

Великохутірській сільській раді.  

11. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності Безбородьківської сільської ради станом на 

01.01.2021 р. до Великохутірської сільської ради начальника відділу 

документообігу, організаційної роботи та з питань управління персоналом. 

 12. Уповноважити Великохутірського сільського голову затвердити від імені 

Великохутірської сільської ради акти приймання-передачі документів, що 

нагромадилися під час діяльності Безбородьківської сільської ради станом на 

01.01.2021 р. 

13. Начальнику відділу документообігу, організаційної роботи та з питань 

управління персоналом у строк до 10 січня 2021 року подати 

Великохутірському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого 

зберігання та використання документів Безбородьківської сільської ради (не 

завершених в діловодстві та архівів).  

14. Великохутірському сільському голові не пізніше 10 січня 2021року 

утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань 

Безбородьківської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття 

й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань 

Великохутірською сільською радою.  

15. Голові Комісій з реорганізації Шинкаренко Н.О. забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної 



роботи інформувати Великохутірську сільську раду шляхом здійснення 

доповідей на пленарних засіданнях.  

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Великохутірського 

сільського голову. 

Великохутірський сільський голова                               Ніна ШИНКАРЕНКО 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я 

 

«12» листопада 2020року                                                                      № 1-21/VIIІ 

 

Про реорганізацію виконавчого 

комітету Безбородьківської сільської 

ради шляхом приєднання до 

юридичної особи виконавчого 

комітету Великохутірської сільської 

ради      

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 4 ст. 31 Закону 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку 

подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

18.06.2015 р. № 1000/5, відповідно рішення Великохутірської сільської ради 

«Про початок повноважень депутатів сільської ради» від 12.11.2020 року №1-

1/VІІІ  Великохутірська сільська рада  

в и р і ш и л а: 

 

1. Припинити повноваження виконавчого комітету 

Безбородьківської сільської ради з 1 січня 2021 року та надати повноваження 

новообраному сільському голові Великохутірської сільської ради  



територіальної громади Шинкаренко Ніні Олександрівні, бути 

правонаступником прав та обов’язків виконавчого комітету 

Безбородьківської сільської ради внаслідок приєднання. 

2. Припинити юридичну особу виконавчого комітету 

Безбородьківської сільської ради (ЄДРПОУ 04408531 ), адреса: село 

Безбородьки, Драбівський район Черкаська область в результаті реорганізації 

шляхом приєднання. 

3. Створити інвентаризаційну комісію юридичної особи 

виконавчого комітету Безбородьківської сільської ради у складі: 

1) Голова комісії: Шинкаренко Ніна Олександрівна – сільський голова 

Великохутірської сільської ради; 

2) Заступник голови комісії: Соломаха Людмила Миколаївна – головний 

бухгалтер Великохутірської сільської ради; 

3) Член комісії: Дернова Віра Петрівна – начальник земельних відносин та 

екології Великохутірської сільської ради. 

4) Член комісії: Солопенко Ірина Борисівна – начальник відділу 

документообігу, організаційної роботи та з питань управління персоналом 

Великохутірської сільської ради; 

5) Член комісії:  Онопрієнко Любов Іванівна – провідний спеціаліст віддіду 

фінансів та бухгалтерського обліку Великохутірської сільської ради.  

6) Член комісії: Стадник Лариса Михайлівна  – депутат Великохутірської 

сільської ради; 

7) Член комісії: Сало Віталій Анатолійович – староста Безбородьківського 

старостинського округу. 

4. Повідомити виконавчий комітет Безбородьківської сільської 

ради, та Великохутірської сільської ради про реорганізацію шляхом видачі 

відповідного попередження. 

5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально 

відповідальних осіб виконавчого комітету Безбородьківської сільської ради.  

6. Затвердити План заходів з приєднання виконавчих комітетів 

Безбородьківської сільської ради (додаток 1). 

7.  З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації 

майна, активів та зобов’язань виконавчого комітету Безбородьківської 

сільської ради надати право Великохутірському сільському голові 

здійснювати без погодження з Великохутірською сільською радою заміну 

персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової 

непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану 

заходів з реорганізації Безбородьківської сільської ради. 



8.  Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, 

що нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету 

Безбородьківської сільської ради станом на 01.01.2021 р. у порядку, 

передбаченому законодавством та передати їх Великохутірській сільській 

раді.  

9.  Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що 

нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету  Безбородьківської 

сільської ради станом на 01.01.2021 р. до Великохутірської сільської ради 

начальника відділу документообігу, організаційної роботи та з питань 

управління персоналом. 

10.  Уповноважити Великохутірського сільського голову затвердити 

від імені Великохутірської сільської ради акти приймання-передачі 

документів, що нагромадилися під час діяльності виконавчих комітетів 

Рецюківщинської сільської ради та Рождественської сільської ради станом на 

01.01.2021 р. 

11.  Начальнику відділу документообігу, організаційної роботи та з 

питань управління персоналом у строк до 10 січня 2021 року подати 

Великохутірському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого 

зберігання та використання документів виконавчого комітету 

Безбородьківської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).  

12.  Великохутірському сільському голові не пізніше 01.01.2021року 

утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань виконавчого 

комітету Безбородьківської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне 

прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань 

Великохутірською сільською радою.  

13.  Голові Комісій Шинкаренко Н.О. забезпечити своєчасне 

здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної 

роботи інформувати Великохутірську сільську раду шляхом здійснення 

доповідей на пленарних засіданнях.  

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

Великохутірського сільського голову.  

 

 

Великохутірський сільський голова                                            Ніна 

ШИНКАРЕНКО  

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

Додаток 1 

 до рішення Великохутірської сільської ради 

від 12.11.2020року № 1-21\VIIІ 

План заходів щодо припинення діяльності 

виконавчого комітету   сільської ради шляхом приєднання до юридичної особи виконавчого комітету Великохутірської сільської 

ради  

 

№ з/п Етап Примітки 

1 2 3 

1 Повідомлення про рішення щодо припинення органу, 

що здійснює державну реєстрацію, який уносить до 

єдиного реєстру відомості про те, що юридична особа 

перебуває у процесі припинення 

Здійснюється негайно головою громади або уповноваженою сесією особою з з 

питань припинення після прийняття рішення  на сесії (ч. 1 ст. 105 ЦКУ) 

2 Створення комісії щодо реорганізації Створюється головою громади на сесії (як правонаступником майна суб’єкта 

господарювання). Реорганізацію може бути також покладено на орган 

управління суб’єкта, що реорганізується   (п. 1 ст. 60 ГКУ) 

3 Публікація оголошення про припиненнята про порядок і 

строки заявлення кредиторами претензій 

Хоча конкретний строк подачі оголошення не встановлено, вважаємо, що 

комісія повинна його подати одразу після її створення 

4 Подача документів державному реєстратору Подається нотаріально засвідчена копія рішення засновників (учасників) або 

уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, а також 

документ, який підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про 

прийняттязасновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом 

рішення щодо припинення юридичної особи у  спеціалізованому друкованому 

засобі масової інформації (ст. 34 Закону №755) 

5 Проведення інвентаризації та передача товарно-

матеріальних цінностей 

Проведення інвентаризації є обов’язковим (п. 1.9 Інструкції № 90). Після 

проведення інвентаризації здійснюється передача майна установи, що 

припиняється. 

6 Задоволення вимог кредиторів Задоволення вимогкредиторів здійснюється за черговістю, визначеною ст. 112 

ЦКУ 

7 Стягнення заборгованості з дебіторів Здійснюються заходи щодо стягнення заборгованості 

8 Здійснення розрахунків з працівниками та їх вивільнення 

(працевлаштування) 
До кінця поточного бюджетного року 

 



 

 

9 Закриття рахунків у Держказначействі Закриття рахунків здійснюється відповідно до розділу7 Порядку №221 

10 Зняття з обліку в Пенсійному фонді України Остаточний розрахунок з органом Пенсійного фонду України проводиться на 

основі акта документальної перевірки, яка проводиться в 10-денний строк після 

отримання органом Пенсійного фонду України документів, зазначених у п.п. 

3.4.1 Інструкції №21-1 (п.п. 3.4.2 Інструкції № 21-1) 

11 Зняття з обліку у Фонді соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП) 

Остаточний розрахунок з ФСС з ТВП проводиться на основі акта 

документальної перевірки, яка проводиться органом ФСС з ТВП у 15-денний 

строк після одержання документів про реорганізацію страхувальника, 

зазначених у п. 2.15 Інструкції №16 (п. 4.8. Інструкції №16) 

12 Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань (ФСС НВВПЗ) 

Остаточний розрахунок з ФСС НВВПЗ проводиться на підставі акта перевірки 

повноти нарахування та сплати страхових внесків (п. 3.13 Інструкції №36) 

13 Зняття з обліку у Фонді соціального страхування на 

випадок безробіття (ФСС ВБ) 

Остаточний розрахунок з ФСС ВБ проводиться на основі акта документальної 

перевірки, яка в 10-денний строк проводиться органом ФСС ВБ (п. 3.8. 

Інструкції №339) 

14 Зняття з обліку як платникаЄСВ Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається 

податковим органом протягом10 календарних днів після надання необхідних 

документів (п.п. 25.1 Положення №79) 

15 Зняття з обліку як платника податків Відповідно до п.п. 8.1. Порядку №80 подачу до органу державної податкової 

служб документів для зняття установи як платник аподатків слід здійснити у 

триденний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру 

відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення своєї 

діяльності 

16 Знищення печаток і штампів Акт комісії з відбитком печаток, які знищуються 

17 Здача документів до архіву Здача документів до архіву здійснюється відповідно до вимог, визначених 

Правилами №16 

19 Затвердження остаточного ліквідаційного балансу Остаточний баланс затверджується після проведення інвентаризації, передачі 

ТМЦ, стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської 

заборгованості 

20 Унесення запису про реорганізацію шляхом 

приєднання юридичної особи до Єдиного державного 

реєстру 

Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації є датою державної реєстрації припинення юридичної особи (п.9 



ст. 36 Закону №755). 

 

 

Секретар сільскої ради                                                                                                                              Надія ГРИЦАЧЕНКО 

               

 

 


