
ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 ____________ - депутата 

Великохутірської сільської ради, обраного по багатомандатному 

виборчому округу № __.  

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

категорія посад. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

 

 

   

Великохутірський сільський голова                               Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 ____________________ заступником сільського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів. 

2. Зберегти заступнику сільського з питань діяльності виконавчих органів   

___ ранг посадової особи місцевого самоврядування.  

 

 

Великохутірський сільський голова                                Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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: 

3. Затвердити: 

a.  ________________________  старостою в селі Безбородьки; 

b. _________________________ старостою селища Рецюківщина; 

c. ________________________ старостою селища Рождественське. 

4. Заслухати складення Присяги посадової особи місцевого 

самоврядування старостою села Безбородьки 

__________________________ та вважати його таким, що вступив на 

посаду. 

5. Зберегти старості селища Рецюківщина _________ 9 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

6. Зберегти старості села Рождественське ___________ 8 ранг посадової 

особи місцевого самоврядування. 

7. Присвоїти старості села Безбородьки ______________ 13 ранг 

посадової особи органу місцевого самоврядування в межах шостої 

категорії посад. 

 

 

Великохутірський сільський голова                                Ніна ШИНКАРЕНКО 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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., 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 – ___________________ - старостою 

Безбородьківського старостинського округу; 

2.2. Старосту селища Рецюківщина – ________________ - старостою 

Рецюківщинського старостинського округу; 

2.3. Старосту села Рождественське – _________________ - старостою 

Рождественського старостинського округу; 

   

Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 – ____________________ 

Члени постійної комісії: 4 особи 



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

економічного розвитку: 

Голова постійної комісії –  

Члени постійної комісії: 5 особи 

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

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою: 

 Голова постійної комісії – ______________ 

Члени постійної комісії: 4 особи 

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

фізичного виховання та соціальної політики: 

Голова постійної комісії – _____________________ 

Члени постійної комісії: 4 особи 

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. 

 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/VIIІ 

 

Про утворення виконавчого комітету 

ради, визначення його чисельності та 

затвердження персонального складу 

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 26, частиною 2 статті 51 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська 

сільська рада 

в и р і ш и л а: 

1.Утворити виконавчий комітет Великохутірської сільської ради.  

2. Встановити чисельність виконавчого комітету ради в складі 13 осіб. 

3.Затвердити персональний склад виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради:  

- - сільський голова – голова виконкому;  

-– секретар сільської ради – секретар виконкому: 

 - - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого 

комітету;  

Члени виконавчого комітету:  

-– староста Рождественського старостинського округу; 

-– староста Рецюківщинського старостинського округу; 

- - староста Безбородьківського старостинського округу; 

-– начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації 

надання соціальних послуг; 

- начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку; 

-– начальник відділу документообігу, організаційної роботи та з питань 

управління персоналом; 

-– провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, інвестицій, 

економічного розвитку та житлово-комунального господарства; 

-– спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин та екології; 



-– провідний спеціаліст відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»; 

-– головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту і 

організації надання соціальних послуг. 

4. Доручити секретарю сільської ради здійснювати повноваження 

секретаря виконавчого комітету сільської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

Великохутірського сільського голову.  

 

 

 

Великохутірський сільський голова                           Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«_» _______ 2020року                                                                        №__-__/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  

№ __/___VII від ________.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 Старости 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 ( з повноваженнями 

бухгалтера та вирішення кадрових питань) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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; 

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

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

     8.  Покласти персональну відповідальність за збереження та використання 

гербових печаток і штампів, які використовують в своїй роботі старости 

старостинських округів Великохутірської сільської  територіальної громади: 

відповідно до Положення про старост. 

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

Безбородьківського старостинського округу. 

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. 

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     

 

 

 

 



                       ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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:– сільський голова Великохутірської сільської ради; 

2) Заступник голови комісії:– головний бухгалтер Великохутірської сільської 

ради; 

3) Член комісії:– начальник земельних відносин та екології Великохутірської 

сільської ради. 

4) Член комісії:– начальник відділу документообігу, організаційної роботи та 

з питань управління персоналом Великохутірської сільської ради; 

5) Член комісії:  – провідний спеціаліст віддіду фінансів та бухгалтерського 

обліку Великохутірської сільської ради.  

6) Член комісії:– депутат Великохутірської сільської ради; 

7) Член комісії:– 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 

                 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«_» _______ 2020року                                                                        №__-__/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:– сільський голова Великохутірської сільської ради; 

2) Заступник голови комісії:– головний бухгалтер Великохутірської сільської 

ради; 

3) Член комісії:– начальник земельних відносин та екології Великохутірської 

сільської ради. 

4) Член комісії:– начальник відділу документообігу, організаційної роботи та 

з питань управління персоналом Великохутірської сільської ради; 

5) Член комісії:  – провідний спеціаліст віддіду фінансів та бухгалтерського 

обліку Великохутірської сільської ради.  

6) Член комісії:– депутат Великохутірської сільської ради; 

7) Член комісії:– 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 _______ 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 01.12.2020 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 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«_» _______ 2020року                                                                     №__-__/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 

  



 

 


