
ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сесії 
20Л2.2019 № 37-1/7 «Про сільський 
бюджет на 2020 рік»

Відповідно ст. 76,77 Бюджетного Кодексу України та п. 23 частини 
першої ст..26, ст.61,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні » та відповідно до Закону України від 27.03.2014 року № 1165-VII 
«Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України », 
Великохутірська сільська рада,

В И Р І ПІ И ЛА:

1. Внести зміни до рішення сесії Безбородьківської сільської ради від 
20Л2.2019 року № 39-1/7 «Про сільський бюджет на 2020 рік », а саме:

Пункт 1 викласти в такій редакції « Установити загальний обсяг доходів 
сільського бюджету на 2020 рік у сумі 1663,225 тис.три. Обсяг доходів 
загального фонду сільського бюджету визначити в сумі 1649,875 тис.грн., 
спеціального фонду сільського фонду визначити в сумі 13,350 тис.грн. 
(додаток №1) ».
Пункт 2 викласти в такій редакції «Затвердити загальний обсяг видатків 
сільського бюджету на 2020 рік у сумі 1723,221 тис.грн., у тому числі обсяг 
видатків загального фонду бюджету у сумі 1709,871тис. грн. та видатків 
спеціального фонду бюджету 13,350 тис.грн. за тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 3)».

2. Додатки №1,3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.



Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до рішення Великохутірської сільської ради 
від___________2020 року №2- Will

На підставі рішення комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 
економічного розвитку від 04Л2.2020 р. внести зміни в сільський бюджет 
Безбородьківської сільської ради, а саме:

1. Пункт 2 викласти в такій редакції «Затвердити загальний обсяг видатків 
сільського бюджету на 2020 рік в сумі 1723,221 тис.грн.,у тому числі видатки 
загального фонду місцевого бюджету -  1709,871 тис.три. та видатки 
спеціального фонду місцевого бюджету -13,350 тис.грн.»

2. По видатковій частині сільського бюджету встановити дефіцит в сумі 54,996 
тис.гри.Джерелом покриття визначити вільні залишки на 01.01.2020 року:

-по функції 0111010 «Дошкільні заклади освіти»
-по коду 2210 предмети,матеріали +3,000 тис.гри.придбання водонагрівача.
- по коду 2275 +32,000 тис.грн. придбання палетів

по функції 0114060 «Будинки культури»
- по коду 2240 - +19,996 тис.грн.ремонт покрівлі

3. По видатковій частині сільського бюджету закрити фінансування по 
функції 0110150 на суму -7,329тис.грн.,а перенести на функції:

-0110150 «Органи місцевого самоврядування»
на KERB 2240 - +3,191 тис.три.Оплата за інтернет та архів.

-0111010 «Дошкільні заклади освіти»
на KERB 2210- +0,101 тис.три.придбання офісного паперу, 
на RERB 2240- +4,037 тис.три.Оплата за інтернет та проходження 

медкомісії.



Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЕО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

с. Великий Хутір

Про прийняття земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної 
власності у комунальну власність 
Великохутірської сільської ради

Відповідно до статей 12,117 Земельного кодексу України, Указу Президента України 
від 15.10.2020 № 449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних 
відносин», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи 
щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Черкаській області від 18.11.2020 року №3-ОТГ « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та акта приймання- 
передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної власності 
у комунальну власність Великохутірської сільської ради (Драбівського району) 
Золотоніського району Черкаської області згідно з додатком від 19.11.2020р., за 
погодженням з постійною комісією з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального 
господарства та благоустрою, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України« Про 
місцеве самоврядування в Україні », Великохутірська сільська рада

ВИРІ ШИЛА:

1. Прийняти у комунальну власність Великохутірської сільської ради земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 
230,3361га, згідно з наказом Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області 
від 18.11.2020 року №3-ОТГ в кількості 42 (сорок дві) земельні ділянки, які розташовані 
за межами сіл Безбородьки, Великий Хутір та Рождественське (Драбівського району) 
Золотоніського району Черкаської області.

2. Начальнику відділу земельних відносин та екології Дерновій В.П. підготувати 
та забезпечити проведення державної реєстрації права комунальної власності на вказані 
у додатку земельні ділянки з кадастровими номерами за Великохутірською сільською 
радою (Драбівського району) Золотоніського району Черкаської області.



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 
середовища, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО
ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок із 
зміною цільового призначення для
ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за 
рахунок земельних ділянок, які
перебувають у комунальній власності 
Великохутірської сільської ради

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
із зміною цільового призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельних ділянок, які 
перебувають у комунальній власності Великохутірської сільської ради землі 
запасу розроблені ФОП Плічко І.І. за погодженням з постійною комісією 
з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 20, статтею 186-1 Земельного 
кодексу України, відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 
зміною цільового призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки, яка 
перебуває у власності Великохутірської сільської ради землі запасу



загальною площею - 1.4964га кадастровий номер 
розташованої в адміністративних межах Великохутірської сільської ради 
(за межами населеного пункту), Драбівського району, Черкаської області.

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер
загальною площею 1,4964га із земель запасу на 

цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
зміною цільового призначення для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки, яка 
перебуває у власності Великохутірської сільської ради землі запасу 
загальною площею - 2,0000га кадастровий номер " ,
розташованої в адміністративних межах Великохутірської сільської ради 
(за межами населеного пункту), Драбівського району, Черкаської області.

4. Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер
~~ .........- загальною площею 2,0000га із земель запасу на

цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва.

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
зміною цільового призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки, яка 
перебуває у власності Великохутірської сільської ради землі запасу
загальною площею - 5,4817га кадастровий номер ^
розташованої в адміністративних межах Великохутірської сільської ради 
(за межами населеного пункту), Драбівського району, Черкаської області.

6. Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер
1 загальною площею 5,4817га із земель запасу на 

цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
зміною цільового призначення для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за рахунок земельної ділянки, яка 
перебуває у власності Великохутірської сільської ради землі запасу
загальною площею - 9,0169га кадастровий номер
розташованої в адміністративних межах Великохутірської сільської ради 
(за межами населеного пункту), Драбівського району, Черкаської області.

8. Змінити цільове призначення земельної ділянки кадастровий номер
~~ " ' '  ' агальною площею 9,0169га із земель запасу на

цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.



Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЕО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про надання згоди щодо передачі 
земельних ділянок в суборенду СТОВ 
«Придніпровський край»

Розглянувши клопотання директора ПрАТ «Черкаський» Іщенка Анатолія 
Кригоровича вхід. 1079 від 20.11.2020 року, враховуючи пропозиції постійної 
комісії сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, 
охорони пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального 
господарства та благоустрою керуючись ст.12, ст.125, ст.126 Земельного 
кодексу України, ст.8 Закону України «Про оренду землі», п.34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на передачу в суборенду земельних ділянок загальною 
площею 33,9460га - (рілля) з цільовим призначенням для ведення товарного
сільськогоспо-дарського виробництва кадастровий номер

площа - 25,2523га, кадастровий номер
площа - 6,2918га, кадастровий номер
площа - 2,1121га, кадастровий номер

площа - 0,2898га, які перебувають в оренді ПрАТ 
«Черкаський» (ЄДРПОУ 05390017) на підставі договору оренди землі від 
30.12.2011 року, який поновлено «Додатковими угодами про внесення змін до



договору оренди від 30.12.2011р.» терміном до 26.11.2026року під 12% від 
НГО земельних ділянок в суборенду СТОВ «Придніпровський край» 
(ЄДРПОУ 25207363) без зміни цільового призначення.
2. Землекористувачам: приватному акціонерному товариству «Черкаський» та 
сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю 
«Придніпровський край» укласти договора суборенди відповідно до вимог 
статті 8 Закону України «Про оренду землі»:
2.1. Умови договорів суборенди земельних ділянок повинні обмежуватися 
умовами договору оренди землі та додатковими угодами і не суперечити 
йому /їм/;
2.2. Строк суборенди не може перевищувати строку визначеного до 
26.11.2026року після вказаної дати договори суборенди земельних ділянок 
припиняються.
3. Зобов’язати землекористувачів, зазначених в рішенні:
3.1. У місячний термін з моменту прийняття цього рішення, укласти договора 
суборенди земельних ділянок.
3.2. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельні ділянки у 
відповідності до вимог чинного земельного законодавства.
3.3. В п'ятиденний термін з моменту державної реєстрації договорів суборенди 
земельних ділянок надати примірники договорів суборенди до 
Великохутірської сільської ради.
3.4. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 
Земельного кодексу України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про розгляд заяв громадян 
селища Рецюківщина

Розглянувши заяви громадян, в яких вони просять вилучити земельні 
ділянки та передати іншим землекористувачам за погодженням з постійною 
комісією з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись стЛ2, ст.141 Земельного Кодексу України, п.34 
ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Вилучити земельні ділянки в жителів селища Рецюківщина, а саме:
- Козлової Ніни Матвіївни земельну ділянку площею - 0,25га для 

ведення особистого селянського господарства;
- Мазурка Володимира Васильовича земельну ділянку площею - 0,50га 

для ведення особистого селянського господарства.
2. Інспектору відділу земельних відносин та екології Велико хутірської 
сільської ради Жарко Олені Ігорівні внести зміни в земельно - кадастрову 
документацію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток,



історичного середовища, житлово-комунального 
благоустрою.

господарства та

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЕО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

04.12.2020року №2- /VIII
с. Великий Хутір

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
гр. Литвиненко Калині Василівні

Розглянувши заяву громадянки України Литвиненко Еалини Василівни, 
яка проживає за адресою: . _
району, Черкаської області про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 
площею 0,15га (ріллі) - для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за вищевказаною 
адресою, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, житлово-комунального господарства та благоустрою, 
відповідно до статті 12, статті 33, статті 81, статті 116, статті 118, статті 121, 
статті 122 Земельного Кодексу України, статті 50 Закону України «Про 
землеустрій» керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :



1. Надати гр. Литвиненко Галині Василівні дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1500га - для ведення особистого селянського господарства (код 
цільового призначення згідно з КВЦПЗ 01.03.), яка розташована за адресою:

2. Гр. Литвиненко Галині Василівні звернутись до розробника 
документації із землеустрою, який відповідає вимогам ЗУ «Про 
землеустрій».

3. Гр. Литвиненко Галині Василівні після розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, його погодження ( а в 
разі необхідності також здійснення обов’язкової державної експертизи 
землевпорядної документації згідно із законом -  отримання позитивного 
висновку такої експертизи), державної реєстрації земельної ділянки, разом 
з витягом із ДЗК подати проект землеустрою до сільської ради для 
вирішення питання щодо безоплатної передачі земельної ділянки у 
власність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.
Козловій Ніні Матвіївні

Розглянувши заяву громадянки України Козлової Ніни Матвіївни, яка 
проживає за адресою:

аро надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 
площею 0,20га (ріллі) - для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: селище 
Рецюківщина, Драбівського району, Черкаської області, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, відповідно до статті 12, статті 
33, статті 81, статті 116, статті 118, статті 121, статті 122 Земельного Кодексу 
України, статті 50 Закону України «Про землеустрій» керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :



1. Надати гр. Козловій Ніні Матвіївні дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,2000га - для ведення особистого селянського господарства (код цільового 
призначення згідно з КВЦПЗ 01.03.), яка розташована 
пункту) ~ ~

___Т'»___________

2. Гр. Козловій Ніні Матвіївні звернутись до розробника документації 
із землеустрою, який відповідає вимогам ЗУ «Про землеустрій».

3. Гр. Козловій Ніні Матвіївні після розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, його погодження ( а в разі необхідності 
також здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 
документації згідно із законом -  отримання позитивного висновку такої 
експертизи), державної реєстрації земельної ділянки, разом з витягом із 
ДЗК подати проект землеустрою до сільської ради для вирішення питання 
щодо безоплатної передачі земельної ділянки у власність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.
Козлову Віктору Петровичу

Розглянувши заяву громадянина України Козлова Віктора Петровича, який 
проживає за адресою:

про надання дозволу на розроолення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 
площею 0,50га (ріллі) - для ведення особистого селянського господарства за 
рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: селище 
Рецюківщина, Драбівського району, Черкаської області, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, відповідно до статті 12, статті 
33, статті 81, статті 116, статті 118, статті 121, статті 122 Земельного Кодексу 
України, статті 50 Закону України «Про землеустрій» керуючись статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати гр. Козлову Віктору Петровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,5000га - для ведення особистого селянського господарства (код 
цільового призначення згідно з КВЦПЗ 01.03.), яка розташована



2. Гр. Козлову Віктору Петровичу звернутись до розробника 
документації із землеустрою, який відповідає вимогам ЗУ «Про 
землеустрій».

3. Гр. Козлову Віктору Петровичу після розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, його погодження ( а в 
разі необхідності також здійснення обов’язкової державної експертизи 
землевпорядної документації згідно із законом -  отримання позитивного 
висновку такої експертизи), державної реєстрації земельної ділянки, разом 
з витягом із ДЗК подати проект землеустрою до сільської ради для 
вирішення питання щодо безоплатної передачі земельної ділянки у 
власність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр.
Козлову Олександру Петровичу

Розглянувши заяву громадянина України Козлова Олександра Петровича, 
який проживає за адресою:

про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,57га (ріллі) - для ведення особистого 
селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення за адресою: селище Рецюківщина, Драбівського району, 
Черкаської області, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, відповідно до статті 12, статті 33, статті 81, статті 116, статті 
118, статті 121, статті 122 Земельного Кодексу України, статті 50 Закону 
України «Про землеустрій» керуючись статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати гр. Козлову Олександру Петровичу дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,5700га - для ведення особистого селянського господарства (код 
цільового призначення згідно з КВЦПЗ 01.03.), яка розташована



2. Гр. Козлову Олександру Петровичу звернутись до розробника 
документації із землеустрою, який відповідає вимогам ЗУ «Про 
землеустрій».

3. Гр. Козлову Олександру Петровичу після розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, його погодження ( а в 
разі необхідності також здійснення обов’язкової державної експертизи 
землевпорядної документації згідно із законом -  отримання позитивного 
висновку такої експертизи), державної реєстрації земельної ділянки, разом 
з витягом із ДЗК подати проект землеустрою до сільської ради для 
вирішення питання щодо безоплатної передачі земельної ділянки у 
власність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Рососі Михайлу Васильовичу

Розглянувши заяву громадянина Росохи Михайла Васильовича та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Росохи Михайла Васильовича загальною площею - 
0,5285га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:

15*11 и і и Ь Л С П у  Ц Л З П Ч П и П Л  и Ш и и Ш  “

підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, 
статтею 122 Земельного Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Росохи 
Михайла Васильовича загальною площею - 0,5285га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:

/. передати гр. гососі михаилу Васильовичу у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,5285га, кадастровий номер

- для ведення особистого селянського господарства



за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою:

3. Гр. Рососі Михайлу Васильовичу зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Кліментовській Антоніні Юріївні

Розглянувши заяву громадянки Кліментовської Антоніни Юріївни та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Кліментовської Антоніни Юріївни 
загальною площею - 0,3396га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою:

виготовлену
фізичною особою - підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 
116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного Кодексу України, 
пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кліментовської Антоніни 
Юріївни загальною площею - 0,3396га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою:



2. Передати гр. Кліментовській Антоніні Юріївні у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,3396га, кадастровий номер

- для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою:

3. Гр. Кліментовській Антоніні Юріївні зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документаціїіз землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Бондару Євгенію Володимировичу

Розглянувши заяву громадянина Бондара Євгенія Володимировича та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Бондара Євгенія Володимировича 
загальною площею - 0,5000га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою:

виготовлену
фізичною особою - підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 
116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного Кодексу України, 
пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Бондару Євгенію 
Володимировичу
загальною площею - 0,5000га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою:



2. Передати гр. Бондару Євгенію Володимировичу у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,5000га, кадастровий номер

- для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с.

3. Гр. Бондару Євгенію Володимировичу зареєструвати речове право 
на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Городниця Сергія Івановича

Розглянувши заяву громадянина Городинця Сергія Івановича та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Городинця Сергія Івановича загальною площею - 
2,0000га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:
область виготовлену фізичною особою - підприємцем 1 Гичко інною 
Іванівною враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного
середовища, житлово-комунального господарства та благоустрою, керуючись 
статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного 
Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Городниця Сергія Івановича 
загальною площею - 2,0000га, для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою:
. . ̂  . ТТ _ __ _ /Г _ _

2. Передати гр. і ородинцю Сергію Івановичу у власність земельну
ділянку загальною площею 2,0000га, кадастровий номер

- для ведення особистого селянського господарства



за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с.

3. Гр. Городницю Сергію Івановичу зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Городинець Катерині Степанівні

Розглянувши заяву громадянки Городинець Катерини Степанівни та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Г ородинець Катерини Степанівни 
загальною площею - 0,9676га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою:

виготовлену
фізичною особою - підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 
116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного Кодексу України, 
пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Городинець Катерини Степанівни 
загальною площею - 0,9676га, для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: ~

2. Передати гр. Городинець Катерині Степанівні у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,9676га, кадастровий номер



- для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: с.

3. Гр. Городинець Катерині Степанівні зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Ткачу Василю Петровичу

Розглянувши заяву громадянина Ткача Василя Петровича та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Ткача Василя Петровича загальною площею - 
0,5045га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:
область виготовлену фізичною особою - підприємцем Плічко Інною 
Іванівною враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, житлово-комунального господарства та благоустрою, керуючись 
статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного 
Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ткачу Василю 
Петровичу загальною площею - 0,5045га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:

2. Передати гр. Ткачу Василю Петровичу у власність земельну ділянку 
загальною площею 0,5045га, кадастровий номер
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення за адресою:



3. Гр. Ткачу Василю Петровичу зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Циганику Валерію Михайловичу

Розглянувши заяву громадянина Циганика Валерія Михайловича та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) Циганика Валерія Михайловича загальною 
площею - 0,4016га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:

виготовлену
фізичною особою - підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, 
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, житлово- 
комунального господарства та благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 
116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного Кодексу України, 
пунктом 34 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Циганика 
Валерія Михайловича загальною площею - 0,4016га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:

і .  передати гр. циганику ьалерію Михайловичу у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,4016га, кадастровий номер

■ для ведення особистого селянського господарства



за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: вул.

3. Гр. Циганику Валерію Михайловичу зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Циганик Олені Григорівні

Розглянувши заяву громадянки Циганик Олени Григорівни та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Циганик Олени Григорівни загальною площею - 
0,2537га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: ^ ''

виготовлену фізичною особою - 
підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, 
статтею 122 Земельного Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Великохутірськасільська 
рада

В И Р І ШИ Л А :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Циганик Олени 
Григорівни загальною площею - 0,2537га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:

2. Передати гр. Циганик Олені Григорівні у власність земельну ділянку 
загальною площею 0,2537га, кадастровий номер



для ведення особистого селянського 
сільськогосподарського призначення

господарства за рахунок земель 
за адресою:

3. Гр. 1 (и гани к Олені Григорівні зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Циганик Тетяні Валеріївні

Розглянувши заяву громадянки Циганик Тетяни Валеріївни та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Циганик Тетяни Валеріївни загальною площею - 
0,2729га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:

виготовлену фізичною особою - підприємцем 
Плічко Інною Іванівною враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, 
статтею 122 Земельного Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Циганик
Тетяни Валеріївни загальною площею - 0,2729га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:

2. Передати гр. Циганик Тетяні Валеріївні у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,2729га, кадастровий номер

■ для ведення особистого селянського господарства



3. Гр. Циганик Тетяні Валеріївні зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Велико хутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: і

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр.
Циганик Яні Валеріївні

Розглянувши заяву громадянки Циганик Яни Валеріївни та технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) Циганик Яни Валеріївни загальною площею - 
0,7111га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:

вготовлену фізичною осоОою - 
підприємцем Плічко Інною Іванівною враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою, керуючись статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, 
статтею 122 Земельного Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Циганик Яни 
Валеріївни загальною площею - 0,7111га, для ведення особистого 
селянського господарства, яка розташована за адресою:



2. Передати гр. Циганик Я ні Валеріївні у власність земельну ділянку 
загальною площею 0,7111га, кадастровий номер
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення за адресою:

3. Гр. Циганик Яні Валеріївні зареєструвати речове право на земельну 
ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та передачу 
земельної ділянки у власність гр. Ткач 
Світлані Володимирівні

Розглянувши заяву громадянки Ткач Світлани Володимирівни та 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ткач Світлани Володимирівни загальною 
площею - 0,2641га, для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою:

виготовлену фізичною особою - підприємцем Плічко Інною 
Іванівною враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 
середовища, житлово-комунального господарства та благоустрою, керуючись 
статтею 12, статтею 116, статтею 118, статтею 121, статтею 122 Земельного 
Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А  :

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ткач 
Світлани Володимирівни загальною площею - 0,2641га, для ведення 
особистого селянського господарства, яка розташована за адресою:



2. Передати гр. Ткач Світлані Володимирівні у власність земельну 
ділянку загальною площею 0,2641га, кадастровий номер

- для ведення особистого селянського господарства 
за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою:

і

3. Гр. Ткач Світлані Володимирівні зареєструвати речове право на 
земельну ділянку у встановленому законодавством порядку.

4. Інспектору відділу земельних відносин та екології Великохутірської 
сільської ради Стадник Ларисі Михайлівні внести зміни в земельно- 
кадастрову документацію.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКі

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сільської 
ради від 11.01.2019 № 2-3/УІІ «Про 
затвердження Програми з благоустрою 
населених пунктів Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2019-2021 роки»

Керуючись статтею ЗО та п. 2 статті 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», з метою виконання Указу Президента України від 
04.11.2008 №995\2008 «Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів 
і деяких насаджень», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
31.03.2010 №777-р «Деякі питання проведення щорічної акції «За чисте 
довкілля» та дня благоустрою території населених пунктів», наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 23.03.2017 № 57 «Про затвердження Порядку 
розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення 
населених пунктів», рішенням Великохутірірської сільської ради від 
12.11.2020 року №1-20\УІІІ «Про початок реорганізації Безбородьківської 
сільської ради» та з метою забезпечення утримання територій населених 
пунктів Великохутірської сільської територіальної громади, а саме: с-ща 
Ашанівка, с.Безбородьки, с.Великий Хутір, с-ща Рецюківщина, 
с.Рождественське у належному стані, їх санітарного очищення, поліпшення 
стану навколишнього середовища, благоустрою, озеленення населених 
пунктів Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни рішення сільської ради від 11.01.2019 № 2-3/УІІ 

«Про затвердження Програми з благоустрою населених пунктів 
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 
роки», а саме: Програму з благоустрою населених



пунктів Великохутірської сільської територіальної громади на 2019-2021 
роки, що додається, затвердити в новій редакції.

2. Рекомендувати фінансовому відділу Великохутірської сільської 
ради передбачити фінансування заходів Програми, виходячи з можливостей 
бюджету.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, комунальної власності, житлово- 
комунального господарства та благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської сільської ради 

від_______ 202Ороку № 2- /VIII

ПРОГРАМА
по благоустрою населених пунктів 

Великохутірської сільської територіальної громади
на 2019-2021роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Заходи по благоустрою населених пунктів ради здійснюються в 

інтересах жителів Великохутірської сільської територіальної громади. В 
сучасних умовах виникає необхідність здійснення заходів благоустрою 
населених пунктів: с-ща Ашанівка, с. Безбородьки, с.Великий Хутір, с-гца 
Рецюківгцина, с.Рождественське, на засадах поєднання оплатної та 
безоплатної участі членів територіальної громади та юридичних осіб.

Правовою основою Програми є чинне законодавство України, зокрема 
Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетний Кодекс України, Указ Президента України «Про 
державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні», Закон 
України «Про благоустрій населених пунктів», Указ Президента України 
«Про деякі заходи щодо збереження і відтворення лісів і деяких насаджень».

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями програми є:

- поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території;
- підтримання задовільного санітарного стану територій;
- досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 
діяльності сільської ради щодо належного утримання об’єктів благоустрою 
населених пунктів на підвідомчій території.

3. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Завдання намічених програмою заходів дасть змогу:

- підтримувати санітарний стан підвідомчої території на належному рівні;
- підвищити активність органів самоорганізації населення в т.ч. вуличних, 
будинкових комітетів, самосвідомість членів територіальної громади;
- спрямувати кошти бюджету Великохутірської сільської територіальної 
громади на проведення заходів по благоустрою, поліпшенню санітарного 
стану її населених пунктів.

4. НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ



4.1. Створити робочу групу по координації роботи щодо благоустрою у 
населених пунктах сільської ради у складі:
- Великохутірський сільський голова -  Шинкаренко Ніна Олександрівна;
- секретар сільської ради та виконавчого комітету -  Грицаченко Надія 
Миколаївна;
- начальник відділу -  головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 
звітності сільської ради -  Соломаха Людмила Миколаївна;
- директор ЗЗСО І-III ступенів ім. Героя Радянського Союзу С. А. Куниці села 
Великий Хутір Великохутірської сільської ради -  Соломаха Віталій 
Олександрович;
- завідувач ЗДО «Сонечко» - Сандига Олена Валентинівна;
- депутат виборчого округу № 7 -  Жарко Олена Ігорівна;
- депутат виборчого округу № 4 -  Дернова Віра Петрівна;
- староста Безбородьківського старостинського округу -  Сало Віталій 
Анатолійович;
- староста Рецюківщинського старостинського округу -  Ткач Світлана 
Миколаївна;
- староста Рождественського старостинського округу -  Рибак Зоя Вастлівна.
4.2. Заслуховувати звіти про здійснення заходів, передбачених даною 
Програмою.

4.3. Затверджувати рішеннями виконавчого комітету перелік об’єктів та види 
робіт, до виконання яких залучатимуться безробітні, що перебувають на 
обліку в Черкаській філії Драбівського РЦЗ, безробітні по цивільно-правовому 
договору та особи, на яких судом покладено адміністративне стягнення у 
вигляді громадських робіт та засуджені особи за вироком суду.

4.4. Затверджувати рішеннями виконавчого комітету перелік заходів по 
благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської ради, в рамках 
даної програми.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Роки виконання програми 2019 2020 2021
Орієнтовні обсяги фінансування на виконання заходів 
Програми, тис. грн. із залученням додаткові« коштів, що 
не заборонено законом

1560,1 1600,1 1650,2

ВСЬОГО по роках тис. грн.

З метою реалізації зазначених завдань та напрямків здійснювати фінансування 
за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету 
Великохутірської сільської територіальної громади в межах кошторисних 
призначень та інших надходжень, не заборонені чинним законодавством.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сільської 
ради від 18.03.2020 № 19-20/УІІ «Про 
затвердження Програми по ремонту та 
утриманню автомобільних доріг 
державного та місцевого значення 
Великохутірської сільської територіальної 
громадина на 2020-2022 роки»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись п.п.1 ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законами України «Про дорожній рух» та «Про автомобільні 
дороги», ст.91 Бюджетного кодексу України, з підвищення соціального рівня 
життя населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та 
вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху, зменшення 
збитків у зв’язку з незадовільним станом шляхової мережі та враховуючи 
рішення Великохутірської сільської ради «Про початок реорганізації 
Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\УІІІ, Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 18.03.2020 № 
19-20/УІІ «Про затвердження Програми по ремонту та утриманню 
автомобільних доріг державного та місцевого значення 
Великохутірської сільської територіальної громадина на 2020-2022 
роки», а саме:

Програму по ремонту та утриманню автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2020-2022 роки, що 
додається, затвердити в новій редакції.



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 
постійну комісію з
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, і 
сторичного середовища, комунальної власності, житлово-
комунального господарства та благоустрою.
Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Великохутірської сільської ради 

від________ 2020 року № _____ /VIII

ПРОГРАМА

ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування 

державного та місцевого значення на території Великохутірської 
сільської територіальної громади 

на 2020 -  2022 роки

Великий Хутір 
2020 рік 

ПАСПОРТ



Програми ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування державного та місцевого значення на території 

Великохутірської сільської територіальної громади 
на 2020 -  2022 роки (далі -  Програма)

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Великохутірської 
сільської ради, Сільська рада

2 Нормативно-правові
документи

Бюджетний кодекс України, Закони 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про автомобільні дороги», 
«Про транспорт», «Про дорожній рух»

3 Розробник Програми

Відділ містобудування, архітектури, 
інвестицій, економічного розвитку та 
житлово-комунального розвитку 
Великохутірської сільської ради

4 Відповідальні виконавці 
Програми Великохутірська сільська рада

5 Учасники Програми

Великохутірська сільська рада, служба 
автомобільних доріг у Черкаській 
області, органи державної влади та інші 
суб’єкти господарської діяльності

6 Термін реалізації Програми 2020 -  2022 роки

7 Джерела фінансування
Державний, обласний, районний 
бюджети, сільський бюджет та інші 
джерела, не заборонені законодавством

8

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, усього (тис. 
грн.)

2450,0

8.1 у тому числі по роках, (тис. грн.)
Рік

2020
2021
2022

Усього Державний,
обласний,
районний
бюджети

Сільський
бюджет Інші джерела

550,0
850,0
1050,0

Усього: 2450,0



1. Загальні положення

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної 
транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості, 
сільського господарства та соціальний розвиток суспільства. Від стану 
автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів і пасажирів, 
рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки 
загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої 
галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування 
галузі дорожнього господарства.

У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на 
фінансування робіт із будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання 
мережі доріг загального користування, однак, обсяги фінансування з 
Державного бюджету упродовж останніх років не забезпечували нормативних 
термінів проведення ремонтних робіт автомобільних доріг.

По території Великохутірської сільської територіальної громади -  49,9 
км автодоріг загального користування, із них: державного значення -  10,5 км, 
та місцевого значення -  39,4 км.

У зв’язку з багаторічним недофінансуванням на проведення капітальних 
і поточних ремонтних робіт на сьогодні експлуатаційний стан більшості доріг 
державного та місцевого значення об'єднаної територіальної громади є 
незадовільним. Окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними та потребують 
термінового капітального, поточного та середнього ремонтів.

Такий стан автомобільних доріг гальмує соціально-економічний 
розвиток Великохутірської громади, створює соціальну напругу.

Програма спрямована на удосконалення механізму фінансового 
забезпечення робіт з капітального та поточного середнього ремонтів, 
утримання доріг загального користування державного, обласного та місцевого 
значення на території об'єднаної територіальної громади, забезпечення 
контролю за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Законодавчою основою розроблення Програми є Закони України «Про 
автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про транспорт», ст. 91 
Бюджетного Кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 
30.03.1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 
ними та охорони».

2. Мета Програми

Основною метою Програми є збереження та вдосконалення існуючої мережі 
автомобільних доріг загального користування державного та місцевого 
значення на території об'єднаної територіальної громади і забезпечення 
задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху, 
забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва,



підприємств, установ та організацій незалежно від форм 
покращення якості шляхів сполучення.

власності шляхом

3. Основні завдання та заходи Програми

3.1. Основними завданням Програми є:
- збереження наявної мережі автомобільних доріг з доведенням термінів 

експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;
- забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами 

загального користування місцевого значення;
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості та туристичних зв’язків.

3.2. Заходи з виконання Програми:
- виготовлення проектно-кошторисної документації на об’єкти ремонту 

та утримання доріг загального користування місцевого значення;
- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання доріг 

загального користування місцевого значення;
- виконання ремонтних робіт на об’єктах ремонту та утримання вулиць 

і доріг населеного пункту та інших доріг, які є складовими автомобільних 
доріг державного (як співфінансування на договірних засадах).

3.3. Вид робіт на об’єктах (капітальний ремонт, поточний середній 
ремонт, поточний ремонт, утримання) та загальна кошторисна вартість 
визначається розробленою проектно-кошторисною документацією.

3.4. Орієнтовний обсяг видатків сільського бюджету на 
співфінансування ремонту автомобільних доріг загального користування 
державного та місцевого значення на території Великохутірської 
територіальної громади на 2020 -  2022 роки наведено в додатку 1 до Програми.

3.5. Об’єкти ремонту та утримання доріг загального користування 
місцевого значення визначаються за результатами моніторингу стану доріг та 
враховуючи звернення органів місцевого самоврядування і мешканців сіл. 
Перелік об’єктів ремонту та утримання доріг затверджується сільською 
радою.

4. Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

державного, обласного, районного та сільського бюджетів та інших джерел, 
не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2 450 000,0 грн. 
Обсяги фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом 
року можуть уточнюватися.



5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:
- збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану 

мережі автомобільних доріг загального користування на території 
Великохутірської сільської територіальної громади;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту на аварійних 
ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом 
проведення на них ремонтних робіт;

- підвищення рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- створення умов доступності до усіх районів населеного пункту.

6. Організація та контроль за виконанням Програми

Розпорядником бюджетних коштів для виконання робіт на об’єктах 
ремонту та утримання доріг загального користування є Великохутірська 
сільська рада.

Великохутірська сільська рада, як розпорядник бюджетних коштів, 
може уповноважити одержувача бюджетних коштів на виконання заходів, 
передбачених Програмою, та надати йому кошти бюджету в межах 
відповідних бюджетних асигнувань. Одержувач бюджетних коштів 
використовує такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів, 
що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі цього 
розпорядника бюджетних коштів.

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України кошти на 
виконання заходів Програми можна передавати міжбюджетним трансфертом 
до обласного та районного бюджетів.

Координатором реалізації Програми є відділ містобудування, 
архітектури, економічного розвитку та житлово-комунального господарства 
Великохутірської сільської ради, постійна комісія з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, і 
сторичного середовища, комунальної власності, житлово-
комунального господарства та благоустрою.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток № 1 
до Програми

Орієнтовний обсяг видатків
Бюджетів різних рівнів на ремонти автомобільних доріг загального користування 

Державного, обласного та місцевого значення на території Великохутірської сільської територіальної громади
на 2020 -  2022 роки

№
з/п Назва об’єкту

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Усьо
го

2020 2021 2022

Державний,
обласний,
районний

бюджет

Сільськи
й

бюджет

Інші
джерела

Державин
й,

обласний,
районний

бюджет

Сільськи
й

бюджет

Інші
джерела

Держави
ий,

обласний

районний
бюджет

Сільськ
ий

бюджет

Інші
джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Капітальний ремонт 

вулично-дорожнього 
покриття, поточний 
середній ремонт вулично- 
дорожнього покриття

2450,
0

1.1 вул. Зелена, с. Великий 
Хутір

350,0 350,0

1.2 вул. Центральна, с-ще 
Рецюківщина

200,0 200,0

1.3 вул. Корольова, с. Великий 
Хутір

250,0 250,0

1.4 вул. Набережна, 
с. Рождественське

200,0 200,0

1.5 вул. Миру, с-ще 
Рецюківщина

200,0 200,0

1.6 вул. Небесної Сотні, 
с. Безбородьки

200,0 200,0



1.7 вул. Колгоспна, с. Великий 
Хутір

200,0 200,0

1.8 вул. Куниці, с. Великий 
Хутір

200,0 200,0

1.9 вул. 0.Дорошенка, с. 
Великий Хутір

250,0 250,0

1.10 вул. Шевченка, 
с. Рождественське

200,0 200,0

1.11 вул. Степаненка, с-ще 
Рецюківщина

200,0 200,0

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО
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ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

2020року №2- /VIII

Про затвердження цільової соціальної 
Програми забезпечення пожежної безпеки 
на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", керуючись п.пЛ ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» з метою забезпечення захисту населення, навколишнього природного 
середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням 
людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного 
захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері 
пожежної безпеки, Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити цільову соціальну Програму забезпечення пожежної безпеки на 
2021-2023 роки (далі - програма) згідно з додатками, що додаються.

2. Запропонувати виконавчому комітету сільської ради, а також іншим 
органам, зазначеним у програмі, забезпечити її виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 
Шинкаренко Н.О.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



З АТ В ЕР ДЖ ви
рішенням Великохутірської сільської ради 

від_______ 2020року № 2- /VIII

Цільова соціальна Програма забезпечення 
пожежної безпеки на 2021-2023 роки

Мета Програми
Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів 

пожежної безпеки на території Великохутірської сільської територіальної 
громади та умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки. 

Метою Програми є:
забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожежі; 
підвищення стану пожежної безпеки в населених пунктах; 
створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої 

пожежної охорони у сільській місцевості, розроблення нормативно-правового, 
інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх 
діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж у сільській 
місцевості;

забезпечення оперативно-рятувального підрозділу пожежними 
автомобілями, запчастинами, ПММ, вогнегасними речовинами, засобами зв’язку, 
аварійно-рятувальним та спецобладнанням, обмундируванням, бойовим одягом і 
спорядженням, недостатня кількість якого значно ускладнює виконання завдань 
по ліквідації надзвичайних ситуацій та рятуванню людей;

удосконалення стану протипожежного водопостачання; 
створення в пожежно-рятувальному підрозділі району навчально- 

тренувального комплексу (учбові башти, смуги психологічної підготовки, 
теплодимокамеру) для підготовки особового складу;

проведення навчань по ліквідації надзвичайних ситуацій на 
пожежонебезпечних об’єктах із залученням населення, організацій і підприємств 
різних форм власності щодо дій в умовах виникнення НС;

збільшення резерву засобів пожежогасіння на об’єктах з масовим 
перебуванням людей та ПНО, а також скорочення термінів ліквідації НС;

належного утримання приміщень і споруд у відповідності з вимогами 
Закону України з охорони праці та ДБНу.

Шляхи і способи розв'язання проблеми та строки виконання
Програми

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у 
комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної 
безпеки на період з 2021 по 2023 роки, гарантованого захисту суспільства та 
навколишнього природного середовища від пожеж і їх наслідків, впровадження 
організаційних засад функціонування системи забезпечення пожежної безпеки



органів влади всіх рівнів, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної ба^ 
що дасть змогу суттєво зменшити кількість пожеж та надзвичайних ситуацій.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які 
обґрунтовують розв’язання проблеми, враховують переваги та недоліки 
альтернативних варіантів, що дасть можливість:

розробити економічні, управлінські механізми, спрямовані на здійснення 
заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

з урахуванням місцевих умов кількісно оцінити ризик і наслідки пожеж, 
визначити оптимальну кількість підрозділів місцевої пожежної охорони для 
забезпечення протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості, 
межі територій, які повинні ними обслуговуватися, утворити такі підрозділи та 
забезпечити їх матеріально-фінансове становище;

здійснити комплекс заходів, встановити порядок і форми розв’язання 
проблем, пов’язаних з приведенням у відповідність з вимогами нормативно- 
правових актів, норм та правил систем протипожежного водопостачання в 
населених пунктах, а також систем протипожежного захисту будинків.

Для розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки необхідно 
врегулювати питання щодо:

утворення та забезпечення ефективного функціонування єдиної системи 
забезпечення пожежної безпеки як однієї із складових національної безпеки;

об’єднання можливостей органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (у тому числі громадських);

забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об’єктів та 
населених пунктів для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних 
наслідків від них;

ефективного розв’язання завдань із забезпечення протипожежного захисту 
та оперативного реагування на стан з пожежами;

сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації 
роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження 
коштів для розвитку матеріально-технічної бази підрозділу пожежної охорони.

Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку.
Перелік завдань і заходів сформовано відповідно до виробничо- 

господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних 
вимог.

Очікувані результати, ефективність виконання Програми
Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, щодо 

попередження виникнення пожеж та організації протипожежного захисту об’єктів 
і житлових будинків є:

створення передумов для ефективного функціонування підрозділів 
державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;

ефективна система управління діяльністю суб’єктів господарювання щодо 
забезпечення пожежної безпеки об’єктів;

приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність з належними 
рівнями пожежної безпеки;



забезпечення пожежної безпеки об’єктів аграрного сектору економіки;
зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, 

небезпечними для життя і здоров’я громадян, та створення сприятливих 
соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу небезпечних 
чинників пожеж на навколишнє природне середовище;

зменшення пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних 
втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та 
підрозділ пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем 
протипожежного захисту;

мінімальний час прибуття пожежного підрозділу до місця пожежі за 
рахунок оптимальної дислокації пожежного підрозділу у сільській місцевості та 
їх достатньої чисельності і оснащеності;

забезпечення достатньої кількості вогнегасних речовин для локалізації та 
ліквідації пожеж шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, 
внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших 
інженерних споруд водопостачання.

Економічний результат виконання завдань протипожежного захисту, 
передбачених Програмою, який визначає її ефективність, визначається як сума 
наступних критеріїв:

різниця між потенційно можливими затратами матеріальних і фінансових 
ресурсів на проведення робіт протипожежного захисту у разі здійснення заходів 
та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобігання надзвичайній 
ситуації);

прямий та непрямий недопущені збитки від потенційних порушень норм, 
спрямованих на забезпечення життя та здоров’я людей, нормальних умов їх 
життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє природне середовище, 
будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Великохутірської сільської територіальної громади в сумі 00грн., а також інших 
передбачених законом джерел.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту 
бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного 
головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та 
в цілому передбачених Програмою.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



до цільової соціальної 
програми забезпечення

тг/л^^а^ /*ттг\і ^ лгтгтлтлтт ттп  0 0 0 1

Заходи і завдання виконання програми.
Організаційне забезпечення пожежної безпеки

1. Систематично аналізувати стан забезпечення пожежної безпеки. За
результатами аналізу та з урахуванням факторів негативного впливу на 
протипожежний стан розробляти пріоритетні напрямки пожежно- 
профілактичної діяльності, комплексні плани заходів щодо запобігання 
пожежам та загибелі на них людей.

Виконком сільської ради, 5 Державна 
пожежно-рятувальна частина Управління 
ДСНС України у Черкаській області (далі 
-  ДПРЧ-5)
Постійно

2. Здійснювати спільні комплексні відпрацювання населеного пункту та вулиць,
найбільш вражених пожежами, особливо тих, де склалася реальна загроза 
скоєння злочинів, пов'язаних з пожежами.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Щомісячно

3. Організувати проведення сезонних пожежно-профілактичих заходів під час
підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

ДПРЧ-5, виконком сільської ради 
Щорічно

4. Відобразити питання щодо здійснення та реалізації заходів пожежної безпеки
в регламентних документах, які висвітлюють організаційно-процедурні 
питання діяльності.

Виконком сільської ради 
2021 рік

5. У відповідності з Правилами пожежної безпеки України затверджені наказом
МВС України № 1417 від 30.12.2014, затверджених в Міністерстві юстиції 
України за № 252/26697 від 5 березня 2015 року (із змінами, внесеними 
згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ 
№ 810 від 15.08.2016, № 657 від 31.07.2017), організовувати проведення 
спеціального навчання з питань пожежної безпеки працівників підприємств, 
установ, організацій на базі навчального пункту.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5, 
керівники підприємств, установ, 
організацій
Щорічно згідно графіка



Забезпечення пожежної безпеки
6. Проаналізувати проблемні питання у забезпеченні протипожежного захисту

об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів культури, 
охорони здоров’я, освіти, на основі якого розробити перспективний 
комплекс заходів щодо покращення протипожежного стану зазначених 
закладів. В першу чергу передбачити такі важливі питання як відновлення та 
встановлення систем протипожежного захисту, обладнання закладів 
автоматичною пожежною сигналізацією, ремонт електрообладнання, 
вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій, проведення замірів опору 
ізоляції електромережі, контурів заземлення, придбання інвентарю для 
комплектації пожежних щитів та інше. Провести відповідні розрахунки 
коштів на дані заходи з розподілом на 2021-2023 роки.

Виконком сільської ради,
Березень 2021 р.

7. Проаналізувати стан протипожежного водопостачання сільської ради та
адміністративних будівель старостинських округів, розробити комплекс 
заходів щодо забезпечення нормативних витрат води на пожежогасіння.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Вересень щорічно

8. Провести комплекс робіт по удосконаленню стану протипожежного
водопостачання шляхом проведення ремонту, обслуговування та 
модернізації протипожежного водопостачання.

Виконком сільської ради, керівники с/г
підприємств, ДПРЧ-5
2021-2023

9. Проводити навчання по ліквідації пожеж, надзвичайних ситуацій на
техногенно-небезпечних об’єктах.

ДПРЧ-5
Постійно

10. Провести модернізацію місця ремонту і технічного обслуговування аварійно-
рятувальних комплексів та пожежної техніки, що дасть можливість якісно і 
вчасно провести ремонт та випробовування аварійно-рятувального 
обладнання, яке застосовується для ліквідації надзвичайних ситуацій 
(подій).

ДПРЧ-5
2021-2023

Забезпечення пожежної безпеки 
та пожежогасіння в сільській місцевості

11. Забезпечити створення місцевих пожежних команд в населених пунктах З



урахуванням меж Великохутірської сільської територіальної громади та 
урахуванням нормативного радіусу обслуговування пожежного депо по 
дорогам загального користування;

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5, 
керівники с/г підприємств 
2021-2023

12. Вносити на розгляд сесії ради питання про виділення з бюджету коштів на
створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5,
керівники с/г підприємств
Щорічно

13. Організувати придбання пожежної техніки і пально-мастильних матеріалів,
утримання особового складу підрозділів пожежної охорони за рахунок 
коштів бюджету, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на 
фінансування запобіжних заходів, а також за рахунок пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
2021-2023

14. Провести роботу щодо створення та належного функціонування підрозділів
місцевої пожежної охорони в сільській місцевості, ремонту пожежних 
автомобілів, будівництву та ремонту пожежних депо, забезпечення їх 
опаленням, організації цілодобового чергування водіїв.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
2021-2023

15. Організовувати проведення професійної підготовки працівників місцевої
пожежної охорони на базі навчального пункту АРЗ СП УДСНС України у 
Черкаській області

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
2021-2023 згідно графіка

16. Організовувати цілодобове чергування членів пожежних команд
сільгосппідприємств в пожежонебезпечні періоди на пожежній та 
пристосованій для гасіння пожеж техніці. Вжити заходів щодо ремонту 
пожежної техніки, недопущення відключення телефонного зв’язку від 
будівель пожежних депо, забезпечення пожежної техніки, що є в 
господарствах, необхідним запасом пального.

керівники с/г підприємств, Виконком
сільської ради, ДПРЧ-5
Під час пожежонебезпечного періоду

17. Здійснювати у межах наданих повноважень профілактичні заходи щодо
попередження пожеж на сінокосах та провести огляд пожежної і 
пристосованої для гасіння пожеж техніки.



Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Постійно

Розвиток систем управління, зв'язку, 
оповіщення та інформатизації

18. Під час формування бюджету передбачати кошти для підключення
централізованих автоматичних систем пожежного спостерігання до
центрального пульту та організації роботу забезпечення аварійно - 
рятувального підрозділу району прямими лініями зв’язку зі службами 
взаємодії (швидкої медичної допомоги, поліції, газової служби,
електромереж).

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Щорічно

19. Вживати заходів, щодо недопущення відключення та припинення
телефонного зв’язку з пожежно-рятувальним підрозділом, МІЖ та МПО.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5,
керівники с/г підприємств 
Постійно

20. Вносити на розгляд сесій ради пропозиції про виділення з місцевих бюджетів
коштів на розвиток систем управління, зв'язку, оповіщення та інформатизації 
пожежно-рятувальних підрозділів.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Щорічно

21. Здійснювати контроль за станом фінансування експлуатаційно-технічного
обслуговування регіональної системи централізованого оповіщення, а також 
її модернізації.

Виконком сільської ради, Станційно- 
лінійна дільниця № 2 смт Драбів 
районного центру телекомунікацій № 
251 м. Золотоноша Черкаської філії 
ПАТ “Укртелеком”
Щорічно

Масово-роз'яснювальна робота з питань профілактики пожеж

22. Виносити на розгляд комісій з питань ТЕБ та НС РДА та сільської
територіальної громади питання безпечної життєдіяльності населення 
пропозиції, щодо використання можливостей відповідних підрозділів, 
місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування в 
проведенні масово-роз’яснювальної роботи серед населення:

з охорони здоров’я -  про залучення медичного персоналу для проведення 
роз’яснювальної роботи під час медичного обслуговування населення з 
попередження нещасних випадків невиробничого характеру та загибелі людей під 
час виникнення надзвичайних ситуацій, обладнання в кожному лікувальному



закладі спеціальних куточків, стендів з відповідною літературою та наочнщ 
агітацією щодо попередження загибелі та травмування людей на пожежах;
з освіти - про проведення в ЗДО та ЗЗСО батьківських зборів, зустрічей з 
працівниками ДСНС України, конкурсів, вікторин щодо навчання дітей основам 
безпечної життєдіяльності;
закладам соціального захисту, комунальним установам, наглядовим органам
-  про проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед різних верств 
населення;
релігійним конфесіям -  про проведення масово-роз’яснювальної роботи серед 
віруючих;
культури і мистецтва -  щодо розроблення сценаріїв театральних вистав, 
циркових і розважальних програм для дітей та юнацтва з основ цивільного захисту 
населення та включення їх до репертуарів вистав, концертів та радіопередач.

Виконком сільської ради, відділ освіти, 
культури, молоді та спорту і організації 
надання соціальних послуг, відділи: 
освіти, культури РДА, ЦРЛ, ДПРЧ-5 
червень, грудень. Щорічно

23. Забезпечити створення і підтримання трансляцій постійно діючих циклів
радіопередач та тематичних рубрик для доведення до населення правил 
пожежної безпеки, обставин і причин виникнення пожеж, їх наслідків та 
інших питань у сфері пожежної безпеки.

Виконком сільської ради, ГП газета 
«Драбівщина», районне радіомовлення 
Щомісячно

24. Здійснити заходи щодо проведення обстеження та обліку житлових
приміщень, де проживають особи, визнані недієздатними, психічно хворі, 
інші особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм і наркоманію, з 
метою запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них.

Виконком сільської ради, поліцейський 
офіцер громади, Драбівське відділення 
поліції Золотоніського відділу поліції 
ГУНП України в області (Далі -  
Драбівське ВП)
Щорічно

25. Передбачати видатки для створення, обладнання та оновлення необхідною
кількістю наочної агітації кімнат по навчанню населення правилам пожежної 
безпеки.

Виконком сільської ради.
Під час прийняття бюджету

26. У ЗДО, ЗЗСО проводити тижні знань з питань безпеки життєдіяльності та



фестивалі дружин юних пожежних відповідно до затверджених положень.
Відділ освіти, культури, молоді та спорту 
і організації надання соціальних послуг, 
виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Квітень-травень, вересень-жовтень.

27. Передбачити виділення з бюджету кошти на організацію та проведення
шкільних, районних, обласних-зональних, обласних та Всеукраїнського 
фестивалю Дружин юних пожежних.

Виконком сільської ради, відділ освіти, 
культури, молоді та спорту і організації 
надання соціальних послуг 
Червень, Грудень

28. У З ДО та при вивченні предмету “Основи здоров’я” в ЗЗСО забезпечити
оволодіння дітьми та учнями основ пожежної безпеки.

Виконком сільської ради, заклади освіти 
Щомісячно

29. Організувати та здійснювати відповідно до Закону України «Про рекламу»: 
виготовлення та розміщення соціальної реклами з тематики основ безпеки 
життєдіяльності в засобах масової інформації, на транспорті, на виробництві, в 
місцях з масовим перебуванням людей тощо згідно з додатком;
- постійне транслювання текстів роз’яснень, застережень, звернень через 
радіовузли, об’єктів з масовим перебуванням людей, соціально-побутових, 
промислових підприємств, торговельних закладів, ринків щодо дотримання 
безпечної поведінки на водних об’єктах, на вулицях, у побуті з фотоматеріалами 
наслідків порушень правил безпечної життєдіяльності при різних надзвичайних 
ситуаціях тощо згідно з додатком;
- виготовлення та розміщення у холах, на сходових клітинах, коридорах 
загального користування (житлові будинки, автобусні зупинки, адміністративні, 
житлово-комунальні, освітні, лікувальні заклади, пошти, ощадкаси) табличок, 
листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи попередження 
виникнення надзвичайних подій у побуті, на вулиці, під час трудової діяльності 
чи в соціальному середовищі та рекомендаціями про порядок дій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій;
- встановлення та оновлення відповідно до сезону стендів поблизу 
адміністративних будинків з інформаційними матеріалами щодо травмування та 
загибелі людей внаслідок нещасних випадків невиробничого характеру та 
дотримання вимог правил безпеки життєдіяльності населення ;
- виготовлення та встановлення довгострокових рекламних конструкцій 
протипожежного спрямування на в’їздах у населені пункти, а також у місцях 
масового перебування людей.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Щоквартально



ЗО. Організувати проведення тематичних брифінгів, керівництва сільські 
територіальної громади, ДПРЧ-5 з представниками засобів масової 
інформації з проблемних питань, які стосуються всіх аспектів діяльності 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки в населених пунктах.

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5, ГП 
газета «Драбівщина», районне 
радіомовлення 
Щорічно

31. Забезпечити регулярне проведення екскурсій дорослих та навчання дітей
правилам техногенної та пожежної безпеки, поводженню під час виникнення 
надзвичайних ситуацій на базі пожежно-технічної виставки (м. Черкаси, вул. 
А.КорольоваДЗ) та пожежно-рятувального підрозділу (смт Драбів вул.. 
Васильченка, 87).

Відділ освіти, культури, молоді та 
спорту і організації надання соціальних 
послуг, виконком сільської ради, ДПРЧ-5 
Щоквартально

32. Організувати, відповідно до фінансування, виготовлення навчально-
методичних посібників щодо підвищення обізнаності населення з питань 
забезпечення безпеки життєдіяльності.

ДПРЧ-5.
Щорічно

33. Організувати постановку вистав на тему запобігання виникнення
надзвичайних подій.

Виконком сільської ради, відділ освіти, 
культури, молоді та спорту і організації 
надання соціальних послуг
Щорічно

Розвиток матеріально-технічної бази 
пожежно-рятувального підрозділу

34. Вносити на розгляд сесій сільської ради пропозиції про виділення з бюджету 
коштів на надання пожежно-рятувальному підрозділу необхідної 
матеріальної допомоги для придбання пожежно-рятвального майна, 
обладнання, спеціального одягу та спорядження, при вільному залишку 
відповідно глави три Бюджетного кодексу

Виконком сільської ради, ДПРЧ-5. 
Щоквартально

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 2
до цільової соціальної програми 
забезпечення пожежної безпеки на 
2021-2023 роки

Додаток
до заходів і завдань по виконанню цільової соціальної Програми забезпечення

пожежної безпеки на 2019-2020 роки

Роки виконання програми 2021 2022 2023
Орієнтовні обсяги фінансування на виконання заходів 
Програми, тис. грн. із залученням додаткових коштів, що 
не заборонено законом

40 45 50

ВСЬОГО по роках тис. грн. 135

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО

ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЕО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII



Про схвалення проекту рішення «Про 
затвердження Правил благоустрою 
населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись п.п.1 ст.27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 34 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-УІ, відповідно до Типових 
правил благоустрою території населеного пункту затверджених наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, з метою 
забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території Великохутірської 
сільської територіальної громади та підвищення відповідальності посадових 
осіб підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, 
фізичних осіб підприємців і громадян за стан благоустрою та санітарний 
стан території, Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Схвалити проект рішення сільської ради «Про затвердження Правил 
благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської територіальної 
громади, що додається.

2. Доручити відповідальним особам за здійснення регуляторної політики у 
Великохутірській сільській раді Близнюк Т.М., Носок В.І., Кущенко О.В. 
забезпечити виконання заходів передбачених Законом України “Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики 
відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. №308 (зі змінами) стосовно даного 
рішення.
Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОЕО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № - /VIII

Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади



Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись п.п.1 ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 
2807-УІ, відповідно до Типових правил благоустрою території населеного пункту 
затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310, з метою 
забезпечення благоустрою, чистоти і порядку на території Великохутірської 
сільської територіальної громади та підвищення відповідальності посадових осіб 
підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб 
підприємців і громадян за стан благоустрою та санітарний стан території, 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш Л А :

1. Затвердити «Правила благоустрою населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади», що додається.
2. У десятиденний термін оприлюднити «Правила благоустрою населених пунктів 
Великохутірської сільської територіальної громади» на офіційному сайті громади.
3. Затвердити «План благоустрою території населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади», згідно додатку 1, що додається.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, істо 
ричного середовища, комунальної власності, житлово-
комунального господарства та благоустрою.
Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Великохутірської сільської ради 

№____ /VIII від________ року.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ
населених пунктів Великохутірської сільської територіальної громади

Загальні положення

Правила благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської 
територіальної громади - це нормативно-правовий акт, яким регламентується 
порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою і території сіл 
Безбородьки, Великий Хутір, Рождественське та селищ Ашанівка, Рецюківщина 
(далі за текстом - Правила).

Територія сільської ради — сукупність всіх земельних ділянок, в тому числі 
- земельних ділянок, які використовуються, для розміщення об'єктів загального 
користування: парків, скверів, вулиць, доріг, площ, прибудинкових територій, 
кладовищ, учбових, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів 
промисловості, комунальних, складських та інших об'єктів в адміністративних



межах Великохутірської сільської територіальної громади (далі за текстом 
територія сільської ради).
Територія сільської ради повинна утримуватись в належному стані та 
використовуватись за її прямим призначенням, з дотриманням Правил 
благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської територіальної 
громади, планів з благоустрою, раціональному використанню територій, охорони 
та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх 
використання та іншої документації.
Правила спрямовані на забезпечення в селах громади чистоти та порядку, за 
невиконання яких передбачена адміністративна відповідальність.
Правила благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської 
територіальної громади діють на основі Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону 
навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону 
атмосферного повітря”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ 
та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, ’’Про основи 
містобудування”, “Про охорону і використання пам’ятників історії і культури”, 
“Про рекламу” та іншими законодавчими актами України.

1. Сфера дії Правил та учасників правовідносин у цій сфері

1.1. Ці Правила благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської 
територіальної громади (далі - Правила) визначають правові, екологічні, 
соціальні та організаційні засади благоустрою сільської ради і спрямовані на 
створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей.
1.2. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою 
території сільської ради, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення 
територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі 
охорони навколишнього середовища.
1.3. Правила регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері 
благоустрою територій сіл громади, визначають комплекс заходів, необхідних для 
забезпечення чистоти і порядку в селах.
1.4. Учасниками правовідносин з питань благоустрою за цими Правилами є 
керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, 
незалежно від форм власності, громадяни, а також посадові особи, уповноважені 
здійснювати контроль за станом благоустрою.
Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та 
доступності Правил.

2. Порядок громадського обговорення проекту та внесення змін до
Правил

2.1. Кожен громадянин, який проживає на території Великохутірської сільської 
територіальної громади має право на вільний доступ до Правил, на подання 
пропозицій про внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів 
з благоустрою території сільської ради .



2.2. Подання пропозицій до Правил громадськістю здійснюється відповідно д 
Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” через оприлюднення на 
дошки оголошень, в приміщенні сільської ради та на сайті сільської ради.
2.3. У разі необхідності внесення змін до Правил, пропозиції вносяться на розгляд 
сільської ради громадянами, громадськими організаціями, сільською радою та її 
виконавчими органами в порядку встановленому нормами діючим 
законодавством України.
2.4. Правила розташовуються на дошці оголошень, в сільській раді та 
організовується загальний доступ для ознайомлення всіма мешканцями громади 
з Правилами.

3. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил

3.1. Участь громадян, громадських організацій у виконанні Правил здійснюється 
на доброчинних засадах.
3.2. Сільська рада, громадяни та громадські організації у сфері благоустрою сіл 
сільської ради мають право:
- користуватися об'єктами благоустрою території сільської ради;
- населення села залучається до заходів благоустрою території шляхом прийняття 
рішень радою, виконавчим органом, розпорядженням сільського голови для 
проведення в селі місячників з наведення чистоти, суботників, інших акцій та 
заходів з благоустрою території сільської ради;
- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території сільської 
ради;
- вносити на розгляд сільської ради пропозиції з питань благоустрою сіл;
- отримувати у встановленому законом порядку повну та достовірну інформацію 
з Правил благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської 
територіальної громади та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;
- вимагати від балансоутримувачів об'єктів благоустрою або уповноважених 
виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може 
завдавати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян.

4. Порядок здійснення (виконання) благоустрою та утримання територій
об'єктів благоустрою

4.1. Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма підприємствами, 
організаціями, установами, розташованими в межах сіл сільської ради, незалежно 
від форми їх власності та громадянами села. Управління в сфері благоустрою 
населених пунктів забезпечується Великохутірською сільською радою та її 
виконавчим комітетом. Роботи по благоустрою та утриманню територій об'єктів 
благоустрою здійснюються у відповідності із зазначеним порядком.
4.2. Для організації благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою 
сільська рада та її виконавчий комітет залучають підприємства, установи, 
організації, підприємців всіх форм власності, суспільні організації та громадян.
4.3. Сільська рада та її виконавчий комітет в межах своїх повноважень 
визначають перелік та об'єми робіт з благоустрою території сільської ради.



4.4. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремог 
об'єкту благоустрою власними силами або залучати для цього інші підприємства, 
установи, організації, підприємців всіх форм власності, суспільні організації та 
громадян.
4.5. Балансоутримувачами об'єктів благоустрою, які знаходяться в приватній 
власності є їх власники. Роботи з утримання капітального та поточного ремонту 
об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд, які не відносяться до 
комунальної власності територіальної громади, виконують їх власники або 
уповноважені власником особи.
4.6. На території об'єкту благоустрою згідно з затвердженою будівельною 
документацією, можуть бути розташовані будівлі та споруди торгівельного, 
соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих 
будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у 
встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть згідно умов договору, 
підписаного з балансоутримувачем забезпечити належне утримання іншої 
закріпленої за ним території або приймати дольову участь в утриманні об'єкту 
благоустрою. Межі закріпленої території та об'єми дольової участі визначаються 
власником об'єкту благоустрою.
4.7 Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та 
капітального ремонту об'єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть 
виконуватися тільки за умови отримання дозволу у органах державного 
архітектурно-будівельного контролю України та погодження виконавчого 
комітету сільської ради.
4.8 Межі благоустрою та озеленення прилеглих територій встановлюються в 
граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок та 
підприємств побуту до осьової лінії проїжджої частини доріг. За відсутності з 
будь-якого боку підприємства, організації, установи, споруди інших об’єктів 
господарювання, межі прилеглої території встановлюються на відстані 100 м від 
огорожі підприємства, організації або установи. Межі прилеглих територій до 
кіосків, павільйонів, лотків встановлюються на відстані 10 м по периметру 
споруди. Закріплення додаткових територій здійснюється виконавчим комітетом 
сільської ради згідно із затвердженими схемами.
4.9 Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, 
службових осіб та керівників підприємств, установ, організацій незалежно від 
форми їх власності.

5. Заходи з реалізації програм благоустрою території сільської ради
5.1. До об'єктів сільського благоустрою належать:
- вулично-дорожня мережа ( земляна ділянка та проїжджа частина вулиць, доріг, 
площ, внутрішньо проїздів, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, вуличні 
автомобільні зупинки, системи водовідведення;
- побутові та комунальні споруди територій житлової забудови ( площадки 

відпочинку населення, дитячих та спортивних ігор, проведення культурно- 
масових заходів та ін.);



- зелені насадження (парки, парки культури та відпочинку, сквери, Сир 
загального користування, зелені насадження на вулицях, дорогах, прибудинкових 
територіях та санітарно-захисних зонах);
- малі архітектурні споруди (лави, урни, навіси на зупинках суспільного 
транспорту, загорожі, турнікети, декоративні скульптури та композиції, 
пам'ятники, обладнання дитячих та спортивних майданчиків та ін.);
- мережі вуличного освітлення та зовнішні електромережі (електричне 
обладнання (устаткування);
- об'єкти благоустрою кладовищ.
В т.ч. до об'єктів благоустрою в сфері зеленого господарства села відносяться:
- зони рекреації;
- зелені насадження прибудинкової території;
- споруди системи збору та вивезення відходів;
- комплекси та об'єкти монументального мистецтва комунальної власності;
- інші території загального користування;
- території підприємства, установи, організації та закріплені за ними території.
5.1.2. Балансоутримувач об'єкту благоустрою несе повну відповідальність за 
виконання затверджених заходів.
5.1.3. Фінансування заходів з благоустрою території громади, утримання та 
ремонт об'єктів благоустрою виконується за рахунок засобів їх власників або 
споживачів, якщо інше не передбачено умовами відповідних договорів, а також за 
рахунок дольових внесків власників будівель та споруд, що розташовані на 
території об'єктів благоустрою, та за рахунок інших передбачених законом джерел 
фінансування.
5.1.4. Фінансуванння заходів з благоустрою села здійснюється за рахунок коштів 
підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та 
громадян, інших джерел передбачених законом.

5.2 Реалізація заходів щодо благоустрою здійснюється
наступним чином:

5.2.1. Щорічно сільською радою розробляються і затверджуються заходи з 
благоустрою території сільської ради на поточний рік, можуть, в разі 
необхідності, корегуватись та змінюватись програми благоустрою території 
сільської ради.
5.2.2. В заходах з благоустрою території сільської ради передбачається виконання 
всіма мешканцями Великохутірської сільської територіальної громади робіт з 
приведення об'єктів благоустрою в належний технічний та санітарний стан.
5.2.3. Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та 
реконструкції об'єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, 
утримання в належному стані територій, що належать на праві власності 
підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих установ, 
підприємств та організацій.
5.2.4. Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, 
реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок 
коштів забудовників.



6. Вимоги до громадян, підприємств, установ, організацій щодо 
утримання та впорядкування територій, які закріплені за ними

6.1. Даними правилами сільська рада встановлює вимоги до підприємств, 
установ, організацій, громадян з утримання та наведення порядку на території, яка 
закріплена за ними. Підприємства, установи, організації, громадяни повинні 
забезпечити благоустрій зелених насаджень ділянок, наданих їм на правах 
власності або праві користування згідно норм діючого законодавства 
України. Громадяни, підприємства, установи, організації, незалежно від форми 
власності зобов'язані дотримуватись Правил благоустрою населених пунктів 
Великохутірської сільської територіальної громади та дбайливо користуватись 
об'єктами благоустрою територій громади.
6.1.1 Громадяни села у сфері благоустрою на територіях садиб та їх 
прибудинкових територіях, на територіях об'єктів благоустрою повинні: 
утримувати в належному технічному стані садиби, паркани, фасади будинків, 
будівлі, забезпечувати встановлення номерних знаків.
6.1.2 Утримувати в належному санітарному стані території садиб та прибудинкові 
території, включаючи газони та зелені насадження. Своєчасно проводити 
санітарне прибирання території, підрізання гілля дерев та кущів, розчищення від 
сміття та бруду придорожніх кюветів, не рідше 1 разу на місяць.
6.1.3 Не допускати заростання території садиби та прилеглої до неї території 
бур'янами, чагарниками, захаращення її будівельними матеріалами та сміттям.
6.1.4. Не допускати випас худоби та птиці, вигул собак та котів у місцях 

загального користування (парки, сквери, узбіччя вулиць та інше).
6.1.5. Не забруднювати лісосмуги, узбіччя побутовими та харчовими відходами, 
гноєм, трупами тварин та ін.
6.1.6. Забезпечувати утримання у задовільному технічному та санітарному станах 
території поховань рідних на сільських кладовищах.
6.1.7. Утримувати в належному стані закріплені у встановленому порядку за ними 
території.
6.1.8. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою сіл.
6.1.9. Відшкодовувати у встановленому порядку збитки, завдані порушенням 
законодавства з питань благоустрою населених пунктів.
6.2 Керівники установ, організацій, підприємств усіх форм власності зобов'язані:
6.2.1 Забезпечувати належне утримання наданої їм у встановленому порядку 
земельної ділянки, а також, на умовах договору, укладеного з 
балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання закріпленої за ними 
прилеглої території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою.
6.2.2 Здійснювати роботи з благоустрою відповідних територій за затвердженими, 
у встановленому порядку, проектами, які передбачають забезпечення естетичного 
вигляду сільського середовища.
6.2.3 На закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний 
рахунок в 10-ти денний термін усувати пошкодження інженерних мереж або 
наслідки аварій, що сталися з їх вини та наслідки надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру;



6.2.4 Проводити згідно з планами, затвердженими виконкомом сільської 
інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх 
частин);
6.2.5 У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися 
відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати 
заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов 
функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;
6.2.6 Забезпечувати освітлення об'єктів благоустрою та прилеглих територій, 
утримання, належне функціонування та збереження освітлювальних приладів на 
території об'єктів благоустрою;
6.2.7 Зміну зовнішнього вигляду фасадів будівель та споруд здійснювати 
виключно за умови затвердження проектів та одержання дозволу на виконання 
цих робіт у встановленому порядку;
6.2.8. Не допускати прокладання тепломереж, водопроводів та інших інженерних 
мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок без узгодження з 
виконавчим комітетом сільської ради, а також відведення стічних вод на тротуари, 
шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;
6.2.9. Вживати заходів щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами 
на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць 
внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання 
безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення 
або запилення повітря.
6.2.10. Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних 
майданчиках та прилеглих до них територіях, забезпечувати виконання заходів із 
запобігання пилоутворення на територіях об’єктів, не допускати відкачування та 
виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми.
6.2.11. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, заподіяну внаслідок порушення 
законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного 
середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.
6.3. Сільська рада може передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємств, 
установ, організацій відповідно до положень статті 15 Закону України « Про 
благоустрій населених пунктів».
6.4. Балансоутримувач об'єкту благоустрою з метою належного його утримання 
та виконання своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору 
інше підприємство, установу, організацію. Підприємства, установи, організації, 
що розташовані на території об'єкту благоустрою можуть утримувати закріплену 
за ними територію та приймати дольову участь в утриманні цього об'єкту згідно 
положень ч.4 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».
6.5. Балансоутримувачем об'єктів благоустрою зеленого господарства 
комунальної власності є сільська рада. До об'єктів благоустрою зеленого 
господарства сіл відносяться: парки, сади, сквери, зони для відпочинку 
населення, вуличні, прибудинкові та інші насадження. Утримання зелених 
насаджень — це дотримання режиму їх використання, з проведенням 
агротехнічних заходів, що спрямовані на ріст зелених насаджень.
6.6. Охороні та оновленню належать всі зелені насадження в межах території 
громади при проведенні будь-якої діяльності, за виключенням зелених насаджень,



які посаджені або виросли в результаті самосіву в охоронних зонах 
ліній електромереж, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів та 
пристроїв.
6.7. Оновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення 
дерев, які виросли в результаті самосіву, здійснюється за рахунок місцевого 
бюджету, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих в постійне 
користування або оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів.
6.8. Видалення дерев, кущів, газонів та квітників на об'єктах благоустрою 
загального користування проводиться згідно Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1045.
6.8.1. Видалення здійснюється у випадку:
- реалізації генерального плану розвитку села;
- реконструкції або капітальному ремонті об'єкту благоустрою;
- знесення аварійних, сухостійних дерев, а також самосійних та інших дерев;
- ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах;
- відновлення світового режиму в жилому приміщенні, яке затіняється деревами;
- проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних 
ліній електромереж, на трансформаторних підстанціях та розподільних пунктах 
систем енергопостачання, мереж водопостачання та водовідведення, та кабельної 
електромережі;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;
- в інших випадках, коли дерево створює реальну загрозу життю та здоров'ю 
мешканців села, їх майну або майну юридичних осіб.
6.8.2. Видалення здійснюється за рішенням виконкому сільської ради на підставі 
ордеру, крім випадків:
- видалення аварійних, сухостійних дерев;
- ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також 
якщо стан зелених насаджень створює загрозу життю та здоров'ю мешканців села, 
їх майну або майну юридичних осіб;
- коли видалення відбувається на підставі акту обстеження зелених насаджень та 
видалення на території меморіального комплексу або кладовища. Оплата 
відновлювальної вартості зелених насаджень в таких випадках не потрібна.
6.8.3. Ордер на видалення зелених насаджень видається виконкомом сільської 
ради не пізніше строків обумовлених законодавчими актами. Відновлювальна 
вартість зелених насаджень розраховується відповідно до Методики визначення 
відновлювальної вартості зелених насаджень, затвердженої наказом Мінбуду 
України від 14.12.2006р. та Інструкції з інвентаризації зелених насаджень, 
затвердженого наказом Держбуду України від 24.12.2001р.
6.8.4. Сільська рада забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів 
благоустрою, за умови бюджетного фінансування даного заходу та згідно з 
порядком проведення ремонту та утримання об'єктів сільського благоустрою, 
затвердженого наказом Держкомгоспу України від 23.09.2003р. № 154, 
використовуючи для цього кошти, передбачені бюджетом.
6.8.5. Підприємства, установи, організації зобов'язані утримувати закріплені за 
ними території в належному стані та у відповідності з вимогами встановленими 
законодавством України. Межі та режим використання закріплених за



підприємствами, установами, організаціями територій визначає сільська рада 
її виконавчий комітет відповідно до наданих повноважень.
6.9. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за 
невиконання заходів з благоустрою, а також за дії або бездіяльність, які 
спричинили шкоду майну або здоров'ю громадян, на приватних та закріплених за 
підприємствами, установами, організаціями територіях згідно норм закону.

7. Організація проведення санітарних днів, суботників, місячників по
санітарний очистці та благоустрою

7.1. З метою залучення населення до проведення робіт по благоустрою, 
озелененню, підтриманню чистоти і порядку в селі сільської ради оголосити 
п’ятницю єдиним санітарним днем в селі.
7.2. По мірі необхідності рішенням виконкому сільської ради або розпорядженням 
сільського голови можуть оголошуватись суботники, тижні та місячники по 
санітарній очистці та благоустрою сіл.
7.3. Керівники підприємств, установ, організацій всіх форм власності, населення 
за місцем проживання в ці дні повинні забезпечити на своїх дворових, прилеглих 
та закріплених територіях їх прибирання, догляд за зеленими насадженнями, 
квітниками, газонами, вивіз сміття, по необхідності фарбування фасадів, огорож, 
цоколів, побілку стовбурів дерев та бордюрних каменів.
7.4. Для періодичного контролю за проведенням санітарних днів, суботників, 

місячників виконкомом сільської ради можуть створюватись комісії по огляду 
підприємств, установ, організацій всіх форм власності, індивідуальних 
будинковоло дінь.

8. Вимоги щодо проведення земляних робіт
8.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також громадяни 
мають право виконувати земляні роботи на дорогах, вулицях, площах, скверах, 
внутрішньо квартальних територіях лише за наявності письмового дозволу 
(погодження) виконкому Великохутірської сільської ради на проведення 
земляних робіт, погодженого у встановленому порядку зі службами: РВ УМНС, 
Черкаським РЕМ, «Укртелеком», цехом електрозв'язку ін.
8.2. Ордер (дозвіл, погодження) вважається оформленим, якщо він погоджений з 
усіма вищезазначеними службами, підписаний керівниками служб та сільським 
головою та завірений печаткою. Після закінчення робіт виконавець зобов'язаний 
здати до виконкому сільської ради акт з відновлення покриття.
8.3. Виконавець земляних робіт перед їх початком повинен в обов'язковому 
порядку забезпечити прохід та проїзд у всі двори та до будівель з встановленням 
необхідних переходів, настилів, навісів, огорож та дорожніх знаків.
8.4. В аварійних ситуаціях, що виникають з необхідності невідкладного 
проведення земляних робіт, такі роботи проводяться без отримання письмового 
погодження (дозволу) але за умови повідомлення в письмовій формі виконкому 
сільської ради про проведення таких робіт, районного відділу поліції з 
обов'язковим зазначенням місця проведення таких робіт, їх виду та виду аварії, 
відповідального керівника за проведення робіт.



8.5. Під час ремонтних робіт під асфальтним покриттям проїзної части 
тротуару, ремонтна організація після закінченні таких робіт за власний рахунок та 
власними силами повинна виконати роботи з повного відновлення твердого 
покриття. При капітальному ремонті або реконструкції дорожнього покриття 
організації, що виконують такі роботи, зобов'язані дотримуватись всіх 
встановлених вимог, щодо використовуваних ремонтних матеріалів та стандартів 
дорожнього покриття.

9. Вимоги до утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою
загального користування

9.1. Утримання зелених насаджень у населених пунктах громади здійснюється 
відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах 
України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 10.04.2006р. №105.
Проведення робіт по озелененню та видаленню зелених насаджень загального 
користування на території громади здійснюється тільки за умови погодження з 
виконкомом Великохутірської сільської ради.
9.2. Сільська рада забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єктів 
благоустрою, згідно з порядком проведення ремонту та утримання об’єктів 
благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету 
України з питань ЖКГ від 23.09.2003р. № 154, за умови наявності коштів в 
бюджеті ради або коштів направлених іншими суб'єктами, юридичними особами 
на дані заходи.
9.3. На території об'єктів благоустрою зеленого господарства можуть бути 
розташовані будівлі та споруди торгівельного, соціально-культурного, 
спортивного та іншого призначення. Власники таких будівель та споруд 
зобов'язані забезпечувати належне утримання наданої їм земельної ділянки, а 
також забезпечувати утримання закріпленої за ними прилеглої території або 
приймати пайову участь в утриманні об'єкту.
9.4. На об'єктах комунальної власності межі закріпленої території та об'єми 
дольової участі визначає виконком сільської ради.
9.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень та належний догляд за ним
є:
- на об'єктах благоустрою комунальної власності села сільська рада та інші 
балансоутримувачі об'єктів;
- на території установ, підприємств, організацій та прилеглих до них територіях їх 
керівники або відповідні особи ;
- на території земельних ділянок, відведених під будівництво - забудовники або 
власники цих територій;
- на безгоспних територіях, пустирях — сільська рада;
- на приватних ділянках та прилеглій території - їх власники або користувачі.
9.6. Керівники підприємств, установ, організацій, громадяни на своїх ділянках 
зобов'язані вести постійну боротьбу з карантинними рослинами.
9.7. Загальноміські інженерні мережі водопостачання, водовідведення, кабельні 
електромережі, телефонізації та інші мережі, що проходять через територію



об'єкту благоустрою, не входять в його склад і знаходяться на балансі 
обслуговуванні відповідних підприємств, установ, організацій.

10. Утримання будинків, будівель і споруд інженерного захисту території
сільської ради

10.1. Вимоги до фасадів та зовнішніх поверхонь житлових будинків, споруд 
(будівель) різного призначення, інженерним спорудам, огорожам.

10.1.1. Керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності зобов'язані:
- за необхідності проводити щорічний косметичний ремонт (побілити та 

покрасити);
- встановити номерні знаки та таблички з найменуванням вулиць;
- утримувати в справному стані власні вітрини, рекламні щити, вивіски;
- щорічно проводити обстеження та ремонт аварійних козирків, інших частин, 

ґанку, східців, огорож;
- для доступності та руху інвалідів та інших мало мобільних груп населення 

встановити кнопку виклику, та пандуси або пристосуваннями для можливості 
пересування.

10.1.2. Громадяни, які мають власні будинки або наймачі зобов'язані:
- за необхідності проводити щорічний ремонт будинку;
- встановити номерні знаки та таблички на вуглових будівлях з назвою вулиці.
10.1.3. Утримання будинків, будівель і споруд інженерного захисту територій 
здійснюється у відповідності з наступними вимогами:

- утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирних 
житлових будинків та прилеглої до них території проводиться його 
балансоутримувачем або підприємством, установою, організацією з якою 
балансоутримувач уклав відповідний договір на утримання та благоустрій 
прибудинкової території.

благоустрій прибудинкової ділянки проводиться його власником або 
користувачем цієї ділянки.

власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, 
укладеного з виконкомом сільської ради, забезпечити належне утримання 
території загального користування, прилеглої до присадибної ділянки.

благоустрій присадибної ділянки, на якій розташовані житлові будинки, 
господарчі будівлі та споруди, що взяті на облік або передані до комунальної 
власності як безхазяйні забезпечує відповідне підприємство, організація або 
виконком сільської ради.

- утримання споруд інженерного захисту забезпечує його балансоутримувач, 
відповідно до вимог встановлених законодавством України.

11. Порядок санітарного очищення території сільської ради з дотримання
чистоти та порядку

11.1. Санітарне очищення території Великохутірської сільської територіальної 
громади включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів 
благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля,



снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та 
дії, що забезпечують утримання території сільської ради відповідно вимог цих 
Правил, санітарних норм та правил, рішень сільської ради, чинного 
законодавства.
11.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, 

здійснення заходів з благоустрою:
- покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, 
дворів -  покладається на виконавчий комітет сільської ради;
- тротуарів, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домовладіннями -  

покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього 
обов’язку на виконавчий комітет сільської ради;
- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних 
(прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або 
користування юридичним або фізичним особам -  покладається на відповідні 
підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є 
власниками або користувачами таких ділянок;
- охоронних зон ліній електропередач -  покладається на відповідні підприємства, 
що їх експлуатують;
- прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, 
тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів -  покладається на підприємства, установи, 
організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;
- зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово- 
паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних 
зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозвілля та відпочинку -  
покладається на їх балансоутримувачів;
- мостів -  покладається на їх балансоутримувачів;
- рішенням сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, 
приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території 
в межах сільської ради.
11.2.1. На територіях, які належать прибирати, необхідно проводити весь 
комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і 
порядку, збереження зелених насаджень, а саме:
•  регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, 
що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у 
належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї 
ділянки будинку, домоволодіння;
•  регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в 
належному стані;
•  регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, 
забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до 
будинків та споруд;
•  встановлення на території загального користування урни для випадкового 
сміття, своєчасного їх очищення та забезпечення вивезення сміття;

• очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, 
будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у 
недозволених місцях;



•  регулярне знищення бур’янів, покіс трави заввишки більше 10 см, видалеш 
сухостійні дерев та чагарників, видалення сухого та поломаного гілля та 
забезпечення їх вивезення;
•  регулярне обстеження прилеглих та закріплених територій з метою виявлення 
територій зі значним розростанням карантинних рослин, проводити заходи по їх 
знищенню;
• проведення заходів, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;
•  проведення протягом року необхідних заходів по боротьбі зі шкідниками та 
хворобами зелених насаджень;
•  проведення в повному обсязі заміни сухих та пошкоджених кущів і дерев;
•  утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;
•  проведення відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або 
інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили 
погіршення благоустрою;
• забезпечення прибирання суб’єктами відповідних територій у зимовий період 

(видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати 
тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та 
автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

11. 3. Вимоги щодо дотримання тиші 
Для дотримання тиші громадянам та посадовим особа забороняється:

- гучний спів, крики, шум, гра на музикальних інструментах, а також 
використання аудіо, відео та комп'ютерної техніки, якщо це порушує спокій 
громадян, в том числі встановлення їх на підвіконнях відкритих вікон, в період з 
23-00 до 7-00 години;
- використовувати трактори та інший транспорт з дизельним двигуном при 
прибиранні, поливанні та інших роботах, не пов'язаних з ліквідацією аварій в 
районах житлової забудови та на прилеглій території, в період з 22-00 до 7-00 
години;
- застосовувати побутові піротехнічні вироби та вибухові засоби на територіях: 
житлового фонду, дитячих, учбових та лікувальних закладах, центрах місць 
скупчення громадян разово або постійно.

11.4. Вимоги щодо освітлення об'єктів благоустрою:
- власники об'єктів благоустрою або наймачі забезпечують освітлення об'єктів 
благоустрою;
- власники об'єктів благоустрою або наймачі, які забезпечують освітлення об'єктів 
благоустрою проводять дані заходи за рахунок власних коштів;
- власники об'єктів благоустрою або наймачі, що забезпечують освітлення об'єктів 
благоустрою проводять утримання, стійке функціонування та збереження 
зовнішніх освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, 
впроваджують енергозберігаючі технології;
- головне завдання освітлення - це забезпечення належних умов для безпечного 
руху транспорту та пішоходів;



- опори освітлювачів на алеях та пішохідних доріжках повинні 
поза межами пішохідної частини;
- освітлювачі повинні працювати лише в темний час доби.

розташовувати». _

11.5. Вимоги щодо паління
11.5.1 Мешканці села, а також інші громадяни, знаходячись на територіях об'єктів 
благоустрою повинні дотримуватись вимог Закону України № 2299-1У від 22 
вересня 2005р. « Про заходи з попередження та зменшення використання 
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення».
11.5.2. На територіях об'єктів благоустрою села паління заборонено. Дозволяється 
паління лише в спеціально відведених для паління місцях, де встановлено 
таблички « Місце для паління» та встановлено урни.
11.5.3. За паління в заборонених місцях на об'єктах благоустрою території села, на 
підприємствах, установах та організаціях громадяни притягуються до 
адміністративної відповідальності за ст. 152 Кодексу про Адміністративні 
правопорушення України, у вигляді попередження або штрафу ( перший раз від 
одного до п'яти, повторно від п'яти до семи неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян).
11.6. Вимоги щодо проведення культурно-масових заходів

11.6.1 Культурно-масові заходи в селі проводяться згідно з вимогами, 
встановленими нормами діючого законодавства України, з необхідності та згідно 
рішення виконкому або розпорядження сільського голови.

11.6.2 Координацію діяльності з проведення культурно-масових заходів 
здійснює виконком Великохутірської сільської ради.
11.6.3. Місця проведення культурно-масових заходів повинні бути обладнанні 
засобами зовнішнього освітлення. Відповідальність за техніку безпеки, виконання 
протипожежних заходів, чистоту та санітарний стан в місцях проведення 
культурно-масових заходів покладається на осіб-організаторів даних заходів. 
11.6.4 Для забезпечення порядку під час проведення культурно-масових заходів 
сільські клуби, будинки культури або сільська рада повідомляє поліцейського 
офіцера громади.

12. Інші вимоги, передбачені цими Правилами та іншими законодавчими
актами

12.1. Перелік обмежень при використанні об'єктів благоустрою.
12.1.1. На об'єктах благоустрою села підприємствам, організаціям, установам 
незалежного від форми власності та громадянам забороняється:
- проводити земляні, будівельні та інші види робіт без дозволу (погодження), 
виданого у встановленому законодавством порядку, виключенням є необхідність 
у проведенні термінових робіт, направлених на виправлення аварійних ситуацій;
- вивозити та висипати в невідведених для цього місцях сміття, рідкі та тверді 
нечистоти, будівельні та інші відходи ( траву, обрізане з дерев гілля, листя, сніг та 
ін.);
- самовільно створювати городи;
- наносити шкоду або проводити знищення існуючих зелених насаджень села 
незалежно від належності.



12.2 Керівники підприємств, установ, організацій, мешканці села та інші 
громадяни повинні:

12.2.1. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, 
споруд, обладнання, малих архітектурних форм, рекламних носіїв, елементів 
зовнішнього благоустрою.
12.2.2. Забезпечувати щорічні планові та, в разі стихійного лиха, позапланові 
обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені 
обстеження відповідними актами.
12.2.3. Оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо 
наклеювати тільки у спеціально визначених для цього місцях, за наявності 
відповідних дозволів та погоджень.
12.2.4. Не робити написи, малюнки, наклеювати листівки на стінах будинків, 
спорудах, парканах, тротуарах, шляхах, набережних та інших спорудах, будівлях.
12.2.5. Здійснювати очищення дахів від снігу та криги з обов'язковим 
встановленням тимчасових огорож, прилеглих до будівель і споруд територій.
12.2.6. Під час проведення культурно-масових та політичних заходів їх 
організатори зобов’язані забезпечити порядок і чистоту на території під час та 
після проведення заходів з обов'язковим укладенням угод на прибирання задіяних 
територій.
12.2.7. Дотримуватись тиші на території житлових масивів, на вулицях, у 
громадських місцях, з 23-00 години до 7-00 години. В цей період забороняється 
шуміти, кричати, співати, грати на музичних інструментах, вмикати гучну музику 
та здійснювати інші дії, які порушують спокій громадян, крім випадків, які 
визначаються окремими рішеннями виконкому сільської ради.
12.2.2.8. Не допускати розпивання спиртних напоїв в громадських місцях.

13. Перелік установлених законом обмежень на використання земельних
ділянок об'єктів благоустрою 

На об'єктах благоустрою забороняється:
13.1 Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в 
установленому законодавством порядку, пошкоджувати тверде покриття доріг та 
тротуарів під час проведення робіт, самовільно втручатись в інженерні мережі 
села.
13.2. Самовільно, без погодження з сільською радою влаштовувати городи, 
створювати, пошкоджувати та знищувати газони, самовільно висаджувати та 
знищувати дерева, кущі, якщо таке не передбачається проектом благоустрою і 
суперечить будівельним нормам і правилам.
13.3. Вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, 
деревину, листя, сніг, не допускати забруднення земель вигрібною каналізацією 
(влаштовувати негерметичні вигрібні ями).
13.4. Без погодження з сільською радою складувати будівельні матеріали, 
конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків та присадибних 
земельних ділянок.



13.5. Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених да 
цього місцях, зривати квіти.
13.6. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми на 
прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних 
доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом 
по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, зелених зонах села та паркуватися 
на них;
13.7. Захаращувати території матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими 
відходами, відходами виробництва, накопиченнями снігу та криги тощо.
13.8. Вивозити та звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи 
виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у невідведених для цього місцях 
та влаштовувати стихійні звалища.
13.9. Використовувати не за призначенням майданчики, контейнери, урни для 
збору сміття та твердих побутових відходів.
13.10. Забруднювати, самовільно змінювати межі прибережної смуги водних 
об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
13.11. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних 
проїздах або переобладнувати їх у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин 
швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також 
влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і 
пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях 
до гаражів, автостоянок тощо.
13.12. Кидати сміття, недопалки, папір, тару тощо на вулицях, площах, парках, 
інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.
13.13. Самовільне підключення до електромережі зовнішнього освітлення та 
споживання електроенергії без приладів обліку, пошкодження приладів обліку, 
розукомплектування та пошкодження об’єктів зовнішнього освітлення, створення 
перешкод при виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів 
зовнішнього освітлення, порушення правил охорони електромереж зовнішнього 
освітлення.

14. Здійснення контролю за виконанням Правил.

14.1. Контроль в сфері благоустрою села, направлений на забезпечення
дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від 
форми власності та підпорядкованості, а також громадян, в том числі іноземців та 
осіб без громадянства, вимог Закону України « Про благоустрій населених 
пунктів», Правил благоустрою населених пунктів Великохутірської сільської ради 
та інших нормативно-правових актів покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, істо 
ричного середовища, комунальної власності, житлово-
комунального господарства та благоустрою.
14.2. Самоврядний контроль в сфері благоустрою села здійснюється сільською 
радою та її виконавчим комітетом шляхом: проведення перевірок закріплених та 
прилеглих територій підприємств, установ, організацій та громадян, розгляд



звернень підприємств, установ, організацій та громадян, звернення до 
відшкодування збитків, нанесених об'єкту благоустрою.

суду Щ

15. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил.
15.1. До відповідальності за порушення законодавства в сфері благоустрою села 
притягуються особи винні в :
- порушенні встановлених державних стандартів, норм та правил з благоустрою;
- проектуванні об'єктів благоустрою з порушенням затвердженої сільською радою 
будівельної документації та державних будівельних норм;
- порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних 
вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та 
експлуатації об'єктів благоустрою;
- порушенні Правил благоустрою населених пунктів Великохутірськох сільської 
територіальної громади;
- порушенні режиму використання та охорони територій і об'єктів рекреаційного 
призначення;
- самовільному занятті (захопленні) території (частини території) об'єкту 
благоустрою;
- нанесенні шкоди вулично-дорожній мережі, іншим об'єктам благоустрою;
- знищенні або нанесенні шкоди зеленим насадженням та іншим об'єктам 
озеленення, за виключенням випадків, передбачених положеннями статті 28 
Закону України « Про благоустрій населених пунктів»;
- забрудненні ( засміченні) території села;
- неналежному утриманні об'єктів благоустрою, освітлення та ін.
15.2. Громадяни та посадові особи, що скоїли вище зазначені порушення, несуть 
відповідальність згідно норм діючого законодавства України, у вигляді 
адміністративної відповідальності (попередження, штраф ) та в окремих випадках 
кримінальної відповідальності.
15.3. До адміністративної відповідальності притягуються особи, які досягли 16- 
річного віку на момент скоєння адміністративного правопорушення.
15.4. Відповідальність за адміністративне правопорушення, скоєне
неповнолітньою особою до 16 років, несуть батьки такої особи або особи, які їх 
заміняють (піклувальники, опікуни). Справа про адміністративне
правопорушення, скоєне неповнолітньою особою, розглядається лише в судовому 
порядку.
15.5. Протоколи про порушення тиші в громадських місцях складається лише 
особою відділу органів внутрішніх справ (поліцейським офіцером громади, 
інспектором Драбівського РВ УМВС ) .
15.6. Постанова про адміністративне правопорушення протягом 10 днів з дня його
винесення може бути оскаржена в порядку, передбаченому нормами діючого 
законодавства, особою, яку було притягнуто до адміністративної
відповідальності.
15.7. За порушення Правил благоустрою території села порушники несуть 
відповідальність згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.



15.8. Особи, винні в порушенні законодавства в сфері благоустрою та Прав* 
благоустрою території села, притягуються до відповідальності, передбаченої 
законом, за умови обов'язкового відшкодування нанесених збитків, відповідно до 
пункту 4 ст. 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

16. Порядок суспільного обговорення проекту Правил. Порядок внесення
змін в Правила.

16.1 На стадії розробки Правил Великохутірська сільська рада оприлюднює 
проект Правил через розміщення на стенді в приміщенні виконкому сільської 
ради, на офіційному сайті Великохутірської сільської територіальної громади для 
забезпечення громадського обговорення та отримання пропозицій, зауважень від 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських 
організацій та громадян.
16.2. Строк обговорення проекту Правил не може перевищувати одного місяця.
16.3. За результатами розгляду та обговорення проекту складається таблиця 
пропозицій та зауважень, розбіжностей до Правил, із зазначенням обґрунтованих 
пропозицій та зауважень, які були не враховані або частково враховані. 
Обґрунтовані пропозиції та зауваження вносяться до Правил.
16.4. Через один місяць (з дати розташування на дошці оголошень та на 
офіційному сайті Великохутірської сільської територіальної громади) 
обговорення громадою даного проекту, Правила благоустрою з внесеними 
змінами, Правила виносяться на затвердження сесії сільської ради. У випадку 
відсутності пропозицій та зауважень до змісту Правил, Правила затверджуються 
рішенням сесії сільської ради в тому змісті, який було подано на ознайомлення та 
обговорення громади.
16.5. Обґрунтовані пропозиції та зауваження вносяться в Правила та 
затверджуються відповідним рішенням сесії сільської ради згідно з встановленим 
порядком.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 1
ПРОЄКТ

до рішення Великохутірської сільської ради 
№ ________/VIII від__________року.

План благоустрою території населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади

План благоустрою території населених пунктів Великохутірської сільської 
територіальної громади складається із заходів спрямованих на благоустрій 
території громади, строків їх виконання та відповідальних осіб з реалізації 
таких заходів.
З метою актуалізації Плану благоустрою, щорічно переглядається перелік 
заходів благоустрою та вносяться до нього відповідні зміни.

План благоустрою території населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади на 2021-2023 р.р.

№

з/п

Найменування заходів Строки
виконання

Відповідальні
виконавці

1 2 3 4
1. Проводити місячники 3 

благоустрою, санітарного 
очищення та оновлення 
екологічної обстановки

Щорічно

квітень,
жовтень

Сільська рада,
підприємства,
організації,
установи,
населення

2. Проводити загально сільський 
суботник

Щорічно 
квітень,траве 
нь місяці

Сільська рада,
підприємства,
організації,
установи,
населення

3. Встановити санітарним днем Щонеділі,
п’ятниця

Сільська рада,
підприємства,
організації,
установи,
населення

4. Проводити весняні заходи з 
озеленення та благоустрою 
села

Щорічно з 5 
березня 
до 15травня

Сільська рада,
підприємства,
організації,
установи,
населення

5. Обладнання входів до будівель 
об'єктів соціальної та іншої 
інфраструктури, прилеглої до 
них тротуарів, доріг кнопками 
виклику для доступності, 
пересування інвалідів та інших 
автомобільних груп населення.

Щорічно за 
умови
необхідності

Виконком
сільської ради,
керівники
підприємств,
організацій,
установ,
приватні
підприємці



Обладнання місць для паління Щорічно за 
умови
необхідності

Керівники
підприємств,
організацій,
установ

7. Очищення територій від сміття 
та гілля, підтримання в 
належному стані 
прибудинкових територій, 
вулиць, парків, кладовищ

Щорічно,
систематично

Керівники
підприємств,
організацій,
установ,
приватні
підприємці

8. Біління та фарбування фасадів 
будівель, інженерних споруд, 
огорож.

Щорічно до 1 
травня та за 
необхідності

Сільська
рада,
керівники
підприємств,
організацій,
установ,
приватні
підприємці

9. Благоустрій місць загального 
відпочинку населення

2020-2023 рр. Сільська рада

10. Ремонт пам'ятників та 
благоустрій прилеглої 
території

Щорічно за 
умови
фінансування

Сільська рада

11. Обстеження, ремонт та 
будівництво спортивних та 
дитячих майданчиків

2020-2023 рр. Сільська рада,
керівники
підприємств,
організацій,
установ,
приватні
підприємці

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО

проект

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку №2- /VIII

Про внесення змін до рішення 
Великохутірської сільської ради «Про



затвердження Програми проведення заходів в 
галузі культури і мистецтва на території 
Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2019-2021 роки» від 11.01.2019 
№2-2\УІІ

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», «Про державні свята України», «Про державні цільові програми» від 
18.03.2004р, «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», враховуючи рішення 
Великохутірської сільської ради «Про початок реорганізації Безбородьківської 
сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\ VIII Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми проведення заходів в галузі культури і мистецтва на 
території Великохутірської сільської територіальної громади на 2019-2021 роки» 
від 11.01.2019 №2-2\УІІ, а саме: Програму проведення заходів в галузі 
культури і мистецтва на території Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2019-2021 роки, що додається затвердити в новій 
редакції.

2. Установити, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок 
коштів, передбачених у бюджеті Великохутірської сільської територіальної 
громади, а також із залучених позабюджетних коштів, не заборонених чинним 
законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та 
соціальної політики.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Великохутірської сільської 
ради від________року № 2-/VIII

ПРОГРАМА
проведення заходів в галузі культури і мистецтва на території 

Великохутірської сільської територіальної громади на 2019-2021роки

I. Назва Програми: Програма проведення заходів в галузі культури і мистецтва 
на території Великохутірської сільської територіальної громади на 2019- 
202 Іроки(Далі-Програма).

II. Підстави для прийняття рішення про розробку Програми

Однією із основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає 
створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного 
виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

III. Мета програми

Метою програми є здійснення виховання громадян Великохутірської сільської 
територіальної громади в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, розвиток та 
збереження культурних просвітницьких традицій, збереження національних 
традицій.

IV. Виконавці програми

- Виконком Великохутірської сільської ради;

- прцівники клубних закладів, бібліотек та музею Великохутірської сільської 
територіальної громади ;

працівники закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім С.А. Куниці 
с.Великий Хутір, закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с.Рецюківщина, 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Безбородьки та дошкільні 
установи Великохутірської сільської територіальної громади.

V. Основні програмні заходи та фінансування

Основні програмні заходи:

- розгляд питань, пов’язаних з проведенням культурно-освітніх заходів на 
засіданнях виконкому та сесіях Великохутірської сільської ради;

- проведення молодіжних вечорів;



- проведення культурно-просвітницьких заходів;

- проведення спортивних змагань;

- залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом;

- проведення заходів згідно таблиці.

Назва заходу Дата
проведення

Сума, грн

Огляд-конкурс «Таланти твої, Драбівтттино» лютий 3000
Свято «День Перемоги» травень 1000
Проведення урочистостей до Міжнародного 
жіночого дня 8-го березня

березень 1000

Проведення культурно- освітних заходів Червень,

вересень

20000

Свято «Івана-Купала», проведення свята села 
Великий Хутір, с-ща Рецюківщина, 
с.Рождественське, с.Безбородьки (закупка 
подарунків, призів)

Липень

жовтень

35000

Проведення урочистостей з нагоди Дня 
Незалежності України

серпень 1000

Проведення урочистостей з нагоди Дня козацтва жовтень 1000
Проведення заходів з нагоди Дня Гідності та 
Свободи.

листопад 1000

Проведення заходів до Дня Голодоморів 1932-1933 
років

листопад 1000

Проведення заходів до Дня Святого Миколая грудень 5000
Святкування Новорічних свят (проведення 
новорічної ялинки для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, 
дітей малозабезпечених сімей, закупка подарунків)

грудень 1000

Участь художніх аматорських та дитячих 
колективів закладів культури у фестивалях, 
конкурсах районного, обласного, всеукраїнського 
рівнів

Протягом
року

10000

VI. Загальні обсяги фінансування сільського бюджету з урахуванням
додаткових коштів: 3 метою реалізації даної програми передбачити
фінансування з бюджету Великохутірської сільської об’єднаної територіальної 
громади на КТКВКБМС 0114082 «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» в 
сумі 100000,00 (сто тисяч гривень) грн. та додаткових коштів протягом 2019- 
2021років, в тому числі на утримання ДШМ.

VII. Очікувані результати. Залучення жителів сіл Великохутірської сільської 
територіальної громади до занять художньою самодіяльністю та образотворчим



мистецтвом; сприяння національно-патріотичному вихованню молоді 
забезпечення організованого дозвілля; вшанування інвалідів війни, учасників 
бойових дій та ліквідаторів ЧАЕС.

VIII. Строк звітності: щоквартально.

IX. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми розвитку освіти 
Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2019-2021роки» від 11.01.2019 
№2-14\УІІ

Відповідно до п. 22 ч.І ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Указу Президента України 25.06.2013 № 344 «Про національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Закону про позашкільну освіту», 
ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.14 Закону України «Про 
освіту», враховуючи рішення Великохутірської сільської ради «Про початок 
реорганізації Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\УІІІ 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми розвитку освіти Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2019-2021роки» від 11.01.2019 №2-14\УІІ, а саме: 
затвердити Програму розвитку освіти Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2019-202Іроки (Далі -  Програма.), що додається, в новій редакції.

2. Вважати рішення Великохутірської сільської ради Про внесення змін 
до рішення Великохутірської сільської ради «Про затвердження Програми 
розвитку освіти Великохутірської сільської територіальної громади на 2019- 
2021роки» від 11.01.2019 №2-14\УІІ» від 07.02.2019 року №4-8\УІІ таким, що 
втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної 
політики.
Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНО







ЗАТВЕРДЖУ 
рішенням сесії Великохутірської 

сільської ради від 
№ 2-/VIII

Програма
розвитку охорони здоров’я населення Великохутірської сільської

територіальної громади 
на 2019-2021роки

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у 

несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості 
життя, нерівність у доступності медичної допомоги. Проблемним є неналежне 
кадрове забезпечення. Потребує покращення матеріально-технічний стан закладів 
охорони здоров’я.

2. Мета Програми
Метою Програми є вдосконалення системи надання первинної, вторинної 

медичної допомоги населенню Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади, забезпечення зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності населення, впровадження новітніх медичних 
технологій в практику роботи медичних установ.

3. Основні завдання Програми
Основними завданнями Програми є:
3.1. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
3.2. Укріплення та оновлення матеріально-технічної бази медичного 

закладу;
3.3. Поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я кваліфікованими 

медичними кадрами;
3.4. Забезпечення належного фінансування потреб галузі охорони здоров’я;
3.5. Сприяння формуванню позитивного ставлення населення до змін у 

галузі охорони здоров’я.

4. Шляхи та способи розв’язання проблем
4.1. Забезпечення надання доступних та якісних медичних послуг на засадах 

сімейної медицини.
4.2. Формування позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони 

здоров’я.
4.3. Оснащення сучасним медичним та технологічним обладнанням закладу 

охорони здоров’я.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми



Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державної 
бюджету, бюджету Великохутірської сільської територіальної громади та
інших незаборонених чинним законодавством джерел.

6. Строки виконання Програми
Строки виконання Програми: 2019-2021 роки.

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів, передбачених Програмою, дасть змогу:
7.1. Забезпечити лікувально-профілактичні заклади громади

кваліфікованими медичним кадрами;
7.2. Покращити стан матеріально-технічного забезпечення закладів охорони 

здоров’я.
7.3. Поліпшити якість надання медичної допомоги на догоспітальному 

етапі, що в свою чергу призведе до зменшення смертності.

8. Заходи і завдання

з/п Найменування заходів Виконавці Термін
виконання

Зміцнення матеріально- 
технічного забезпечення закладів 
первинної медицини

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
дії
програми

1.

Фінансова підтримка на 
виконання поточного та (або) 
капітального ремонту будівель 
та споруд

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

2.

Фінансова підтримка на 
оснащення медичним 
обладнанням, придбання 
медикаментів тощо

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

3.

Оновлення та придбання 
сучасного технологічного 
обладнання (котельного, 
водяного, стерилізаційного, 
водогрійного, прального тощо), 
придбання облікової 
документації

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми



4.

Фінансова підтримка на 
виконання ремонтних робіт 
автотранспорту

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

5

Фінансова підтримка на 
забезпечення автотранспортними 
засобами

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

Фінансова підтримка на надання 
пільговій категорії населення 
можливості в повному обсязі 
утримувати лікарські засоби за 
безкоштовними рецептами.

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

6

Фінансова підтримка на 
забезпечення технічними та 
іншими засобами осіб з 
інвалідністю, дітей з 
інвалідністю згідно з 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.04.2012 №321.

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

7
Фінансова підтримка на оплату 
комунальних послуг.

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

8

Фінансова підтримка на 
впровадження
енергозберігаючих технологій 
(заміна вікон на 
металопластикові конструкції; 
утеплення фасадів будівель; 
заміна вхідних дверей; 
заміна ламп розжарювання на 
енергозберігаючі тощо)

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

Субвенція на проведення 
поточних видатків первинної та 
вторинної медицини, на 
придбання медикаментів та 
медичних припаратів тощо.

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Протягом
ДІЇ
програми

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО





ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення «Про 
комплексну Програму забезпечення
громадського порядку та громадської 
безпеки на території Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади» 
від 20.02.2020 №18-4\УІІ

Керуючись ст. 42 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону», з метою забезпечення ефективної реалізації 
державної політики у сфері законності та правопорудку, профілактиики 
правопорушень, забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи 
захисту населення від злочинних та протиправних проявів, поліпшення 
криміногенної ситуації в населених пунктах сільської ради, усунення причин та 
умов профілактики діянь в населених пунктах сільської ради, підписаного 
меморандум про співпрацю та партнерство між Головним управлінням 
Національної поліції в Черкаській області 29 липня 2019 року Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення «Про комплексну Програму забезпечення 
громадського порядку та громадської безпеки на території Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади» від 20.02.2020 №18-4\УІІ, а саме: 
затвердити комплексну Програму забезпечення громадського порядку та 
громадської безпеки на території Великохутірської сільської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 -  2022 роки (далі -  Програма), додаток 1 
додається, в новій редакції.
2. Затвердити розрахунок видатків на виконання заходів Програми на 2021 рік, 
додаток 2 додається.
3. Виділити кошти в сумі 106000,00 (сто шість тисяч гривень) Головному 
управлінню Національної поліції в Черкаській області (Драбівському відділенні 
поліції Золотоніському відділу поліції Головного управління Національної поліції 
в Черкаській області).



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на з питань плануван 
фінансів, бюджету та економічного розвитку /голова комісії -  Піскун О.М./.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



Додаток 1
до рішення сесії сільської ради 

від_____ 2020 № ___ Will

Комплексна Програма
забезпечення громадського порядку т а гром адської безпеки на т ерит ор ії 

В ели ко хут ір сько ї с ільсько ї т ер ит ор іально ї громади  
(В еликохут ірсько ї с ільсько ї ради) на  2020 -  2022 роки.

Розділ 1. Склад проблеми та обгрунтування необхідності її розв’язання 
шляхом розроблення і виконання Програми.

На сучасному етапі процес державотворення в Україні здійснюється на засадах 
побудови правового, суверенного, демократичного суспільства в якому домінують 
загальнолюдські цінності. Конституцією України визначено людину, її життя й 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю.

Побудова демократичної держави передбачає приорітетне забезпечення законних 
прав, обов’язків та свобод особистості, охорону її честі і гідності, відчуття реального 
поліпшення громадської безпеки. Ефективно це завдання може бути виконано лише за 
умови тісної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
правоохоронний органів та громадськості. Сучасний стан охорони громадського 
порядку та громадської безпеки не є досконалим і потребує обгрунтованого оновлення.

Останні події 2014-2019 років, що розглядаються на теринах нашої держави, 
пов’язані із суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадські безпеці та 
громадського порядку і зумовлюють необхідність формування принципово нових 
підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових 
профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин 
вчинення правопорушень та зменшення кількості злочинів.

Розділ 2. Мета Програми.
Метою Програми є підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних 

органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 
Великохутірської сільської територіальної громади щляхом здійснення узгоджених 
заходів з профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, 
що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної 
ситуації в населених пунктах об’єднаної громади.

Розділ 3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.
Основними шляхами та засобами реалізації Програми є:

- забезпечення ефективної реалізації державної політики на пріорітетному напрямі 
розвитку держави, а саме: у сфері профілактики правопорушеь, шляхом здійснення 
комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних 
діянь, а також налагодження дієвої взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, правоохоронних органів та громадськості;
- сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту 
прав і свобод людини, стабільному соціально-економічному розвитку громади, 
покращенню інвестиційного клімату, створення системи соціальної профілактики 
правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до скоєння злочинів, здійснення 
профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями для недопущення втягнення дітей 
у протиправну діяльність;
- підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення безпеки 
населення громади, оперативного реагування на вчиненні правопорушення;



- запобігання порення громадського порядкута ослаблення дії криміногенних фактор  ̂
удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях;
- поліпшення матеріально-технічного та наукового забезпечення заходів з профілактики 
правопорушень, заабезпечення заходів з профілактики правопорушень, забезпечення 
громиадського порядку та громадської безпеки на території Великохутірської сільської 
територіальної громади (Великохутірської сільської ради).

Розділ 4. Строки виконання Програми.
Програма реалізується в один етап.

З 2020року по  2022 р ік  вклю чно.
Розділ 5. Перелік завдань і заходів Програми.

Завдання Програми визначають комплекс економічних, соціальних, правових, 
організаційно-управлінських, інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 
заходів, спрамованих на вирішення конкретних питань з профілактики правопорушень, 
забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території 
Великохутірської сільської територіальної громади..

Основними завданнями Програми є:
- удосконалення системи оперативного реагування на заяви та повідомлення пр 

скоєні правопорушення;
- у провадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці 

правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, системи 
швидкого реагування, засолбів (кнопок) екстерного виклику виклику поліції 
тощо) у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях 
концентрації ДТП;

- залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки;
організація забезпечення профілактики правопорушень, запобігання порушенням 
громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів;

- удосконалення форм і методів профілактики правопорушеь у місцях масового 
перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП; 
підвищення рівня дорожньої дисципліни;

- провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного 
ставлення до протиправних діянь;

- проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також 
розроблення механізму екстерного реагування на факти бездоглядності дітей з 
метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної 
діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення 
ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та 
правопорушень.

Розділ 6. Ресурсне забезпечення Програми.
Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету

Великохутірської об’єднаної сільської територіальної громади та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством України.

Контроль за цільовим використанням коштів з сільського бюджету здійснює 
постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та економічного 
розвитку.

Розділ 7. Організація управління та контролю за виконання Програми.
Організація виконання Програми покладається на апарат виконавчого комітету

сільської ради.



Головним розпорядником коштів є Великохутірська сільська рада, виконавцю 
Програми є ГУНП у Черкаській області.

Контроль за виконанням Програми покладено на сільського голову.
Розділ 8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.

Реалізація Програми сприятиме:
- підвищенню рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;
- ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод 
людини;
- оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;
- упровадженню сучасних технічних засобів (відеоспостереження, систем швидкого 
реагування, засобів (кнопок) екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового 
перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;
- залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського 
порядку та громадської безпеки;
- здійсненню роз’яснюючої роботи щодо неприйняття у суспільстві протиправних 
діянь як явища;
- забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі 
здійсненню профілактичної роботи з не благополучними сім’ями для недопущення 
втягнення дітей у протиправну діяльність;
- запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дій криміногенних 
факторів;
- підвищення рівні дорожної дисципліни;

інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню 
профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, 
громадської безпеки та громадського порядку, підвищенню ефективності 
оперативних заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень;
- удосконаленню форм і методів профілактики правопорушень та підвищенню 
ефективності оперативно-розшукових заходів, застосування нових форм і методів 
профілактики правопорушень;
- поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в 
населених пунктах Великохутірської сільської територіальної громади.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додатсг 
до рішення сесії сільської ради 

20.02.2020 №18-4\УІІ

РОЗРАХУНОК
видатків на реалізацію Комплексної Програми

забезпечення громадського порядку т а гром адської безпеки на т ерит ор ії 
В ели ко хут ір сько ї ст ьсько ї т ер ит ор іально ї громади  
(В еликохут ірсько ї с ільсько їрад и) на  2020 — 2 0 2 2 роки

№
з/п

Найменування заходів 2020 рік, грн. 2021 рік, 
грн.

2022 рік, 
грн.

1. Придбання паливо- 
мастильних матеріалів, 
запасних частин для 
автотранспорту

100000,00 110000,00 120000,00

2. Придбання канцелярських 
товарів та ремонт 
комп’ютерної техніки

6000,00 7000,00 8000,00

ВСЬОГО 106000,00 117000,00 128000,00

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
Про внесення змін до рішення 
великохутірської сільської ради «Про 
затвердження програми оздоровлення та 
відпочинку дітей Великохутірської сільської 
ради на 2019 - 2021 роки» від 23.05.2019 року 
№8-2\УІІ

Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та з метою 
створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, 
перш за все тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 
враховуючи рішення Великохутірської сільської ради «Про початок реорганізації 
Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\УІІІ, Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення великохутірської сільської ради «Про 
затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Великохутірської 
сільської ради на 2019 - 2021 роки» від 23.05.2019 року №8-2\УІІ, а саме:

затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Великохутірської 
сільської ради на 2019 - 2021 роки, згідно додатків 1,2, що додаються в новій 
редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку (голова комісії 
-Піскун О.М..) та постійну комісію питань освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізичного виховання та соціальної політики.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про затвердження Програми профілактики 
соціального сирітства на території 
Великохутірської сільської територіальної 
громади на 2021-2023 роки

На виконання Указу Президента України від 22Л0.2012 «609\2012 «про 
національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року», 
керуючись статтями 32 та 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою захисту прав та інтересів дітей на території Великохутірської 
сільської територіальної громади, Великохутірська сільська рада

в и р і ши л а :

1. Затвердити Програму профілактики соціального сирітства на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки
(далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної 
політики.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНЬ
рішенням Великохутірської сільської ради 

від_______2020 року №2- Will

ПРОГРАМА

профілактики соціального сирітства на території 
Великохутірської сільської територіальної громади

на 2021-2023 роки
І. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Великохутірська сільська рада, як регіон України, бере участь у діяльності зі 
створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист 
їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, 
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і традиційних 
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та 
морального здоров'я дітей в громаді.

Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, забезпечення морального 
здоров'я сім’ї, виховання відповідального батьківства, запобігання найгіршим 
формам дитячої праці, профілактика правопорушень з боку дітей на сьогодні є 
одними з найгостріших соціальних проблем в Україні і в територіальних громадах 
зокрема.

Результативна робота щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації 
бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, 
позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних, схильних 
до бродяжництва створює умови для реалізації права кожної дитини на виховання 
в сім'ї.

Низький рівень сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування залишається однією з нагальних соціальних проблем, 
яка не може бути розв’язана без участі органів місцевого самоврядування, 
активізації участі територіальних громад у захисті прав та розвитку дітей і 
потребує розробки та впровадження відповідної Програми.

Ця Програма має об'єднати зусилля органів державної виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, територіальної громади, громадських 
організацій громади щодо захисту прав дітей, зокрема, в частині забезпечення 
реалізації прав дитини на сімейне виховання, та забезпечення реалізації прав 
дитини на житло.
II. Мета Програми та шляхи її досягнення

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування системи 
захисту прав дітей в громаді відповідно до вимог Законів України «Про охорону 
дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента 
України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 08 
жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з



усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»*5 
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав дитини». З цією метою, залучитись підтримкою (на 
договірних засадах) Служби у справах дітей Драбівської райдержадміністрації.
III. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість:
удосконалити систему надання дітям психологічних, соціально- 

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг 
незалежно від місця проживання;

забезпечити безперешкодне функціонування механізму фінансування 
потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом 
"гроші ходять за дитиною";

поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;

забезпечити умови для активізації національного усиновлення; 
поліпшити стан захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;
активізувати діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
активізувати діяльність територіальної громади із захисту прав дітей; 
забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації питань 

соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про 
права дитини.

IV. Фінансово-економічне забезпечення Програми
Реалізація Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у 

державному, обласному, районному та місцевих бюджетах на відповідну мету, а 
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

V. Організація контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює постійна комісія 

з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної 
політики при Великохутірській сільській раді.

Щопівроку до 10 липня та до 10 січня (починаючи з 2021 року) на засіданні 
виконавчого комітету Великохутірської сільської ради заслуховувати звіт про хід 
виконання заходів Програми.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про програму організації та фінансування у 
2021 році громадських робіт для населення на 
території Великохутірської сільської 
територіальної громади

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та керуючись статтею 31 Закону України «Про 
зайнятість населення» від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, 
Великохутірська сільська рада

В И Р  І Ш И Л А:

1. З метою тимчасової зайнятості осіб Великохутірської сільської 
територіальної громади (с.Безбородьки, с.Великий Хутір, с.Рождественське, с- 
ще Ашанівка, с-ще Рецюківщина) затвердити Програму організації та 
фінансування у 2021 році громадських робіт для населення Великохутірської 
сільської територіальної громади (додається).
2. При формуванні сільського бюджету на 2021 рік передбачити кошти 
на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на 
фінансування відповідних галузей.
3. Виконавчому комітету Великохутірської сільської ради забезпечити 
виконання Програми організації та фінансування у 2021 році громадських робіт 
для населення Великохутірської сільської територіальної громади.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства та благоустрою.

Великохутірський сльський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської сільської ради 

від________ № 2-/VIII

Програма
організації та фінансування у 2021році громадських робіт для населення 

Великохутірської сільської територіальної громади

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття 
напруги серед зазначених верств населення Драбівською районною філією 
Черкаського обласного центру зайнятості проводилося залучення їх до 
оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного 
безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах -  
найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, 
у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними 
фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації 
та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної 
підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Згідно із Законом України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 №
5067-УІ, який набирав чинності з 1 січня 2013 року, у разі участі в таких роботах 
зареєстрованих безробітних фінансування організації громадських робіт 
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або коштів Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття.

Також, у 2021 році планується залучення до таких робіт зайнятого населення, 
а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих 
громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

2. Мета та завдання Програми
Метою Програми організації та фінансування у 2021 році громадських 

робіт для населення Великохутірської сільської територіальної громади 
(далі -  Програма) - є залучення широкого кола жителів Великохутірської 
сільської територіальної громади (далі -  Територіальна громада) до участі в 
громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та 
адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме 
вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм, ремонтом об’єктів соціальної 
сфери, доглядом за особами похилого віку, одиноким непрацездатним особам, 
особам з інвалідністю, учасникам АТО та ООС, їх сім’ям, тощо.

Основними завданнями Програми є:
-  забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
-  соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних 

конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
-  забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;



-  взаємодія органів місцевого самоврядування, Драбівської районної філ 
Черкаського обласного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних 
партнерів.

3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки
виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення 
Територіальної громади, на які спрямована Програма, відповідно до Закону 
України «Про зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських 
роботах -  найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих 
завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із 
значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують 
кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання 
додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. 
Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення 
громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми -  2021 рік.

4. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за
рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:

4.2 Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, історико- 
культурних заповідників, братських могил та інших місць поховання загиблих 
захисників Вітчизни.
4.3 Утримання у належному стані цвинтарів, особливо у сільській місцевості.
4.4 Благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, територій 
дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, спортивних 
майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів культури, охорони 
здоров’я), прибирання снігу.
4.5 Заліснення земель.
4.6 Упорядкування придорожніх смуг.
4.7 Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх 
шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб похилого віку та інвалідів.
4.8 Підсобні роботи в сільські місцевості на ремонті приватних житлових 
будинків одиноких осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за 
рішенням органів місцевого самоврядування.
4.9 Догляд за хворими, підсобні роботи у лікарнях.
4.10 Догляд за пенсіонерами, інвалідами, одинокими непрацездатними 
громадянами.
4.11 Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг.
4.12 Підсобні роботи у будинках-інтернатах для інвалідів та престарілих.
4.13 Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого самоврядування.
4.14 Роботи в архівах з документацією: переміщення картонажних коробок в 
архівосховищі з метою раціонального розміщення фондів, підшивання справ, 
нумерація аркушів у справах, наклейка ярликів на картонажні коробки,



каталогізація, перевіряння наявності стану справ, формування документів 
справу, заповнення аркушів фонду, складання заголовків справ згідно 
номенклатури, складання внутрішніх описів до справ фондів і наглядових 
справ, шифрування справ, складання передмов при упорядкуванні справ, 
знесилювання справ.
4.15 Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору, які перебувають 
на обліку в організації Українського товариства сліпих.
4.16 Надання соціальних послуг населенню (допомога особам похилого віку, 
одиноким непрацездатним особам, особам з інвалідністю, учасникам АТО, їх 
сім’ям, тощо.
4.17 Роботи з екологічного захисту навколишнього середовища.

Перелік видів оплачуваних громадських робіт, які будуть проводитись у
2021 році, за кошти роботодавців

4.16 Низькокваліфіковані та підсобні роботи у сільському та лісовому 
господарстві.

4.17 Підсобні роботи у переробній промисловості.
4.18 Підсобні роботи у будівництві.
4.19 Підсобні роботи у галузі транспорту та зв’язку.
4.20 Підсобні роботи у галузі торгівлі та громадського харчування

5. Джерела фінансування Програми
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти відповідного 

місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .
Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються 

з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій 
Драбівської районної філії Черкаського обласного центру зайнятості та інших 
соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:
-  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття;
-  роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
-  інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування 
громадських робіт для населення Великохутірської сільської 

територіальної громади у 2021 році

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1 Визначити потреби установ та 
підприємств комунального 
комплексу, служб та організацій, 
що займаються проблемами 
благоустрою, соціального 
захисту одиноких осіб та

грудень 
2021 року

Соціальні партнери, 
Драбівська районна 
філія Черкаського ОЦЗ, 
територіальні центри (за 
згодою), організації 
Товариства Червоного



громадян похилого віку, 
інвалідів праці та війни, закладів 
медицини, освіти та культури з 
метою організації громадських 
робіт

Хреста України (за 
згодою), інші громадські 
організації (за згодою)

2 Проводити роз’яснювальну 
роботу щодо соціальної 
значимості та користі для району 
і конкретних роботодавців 
громадських робіт через місцеві 
засоби масової інформації, 
семінари, круглі столи тощо

2021рік Драбівська районна 
філія Черкаського 
обласного центру 
зайнятості, 
сільська рада

3 Забезпечувати оперативне 
вирішення першочергових 
організаційних та матеріально- 
технічних проблем щодо 
організації та проведення 
громадських робіт

2021 рік сільська рада Драбівська 
районна філія 
Черкаського обласного 
центру зайнятості, 
керівники залучених 
комунальних 
підприємств, установ, 
організацій, інших 
роботодавців (за їх 
згодою)

4 Керівникам ПОУ, на базі яких 
будуть проводитись громадські 
роботи, призначити 
відповідальних осіб за 
організацію цих робіт, зокрема, 
для ведення необхідної 
документації та своєчасного 
обміну інформацією з 
Драбівською районною філією 
Черкаського обласного центру 
зайнятості, іншими партнерами

2021 рік керівники залучених 
комунальних 
підприємств, установ, 
організацій, інших 
роботодавців (за їх 
згодою)

5 Надавати консультативно- 
методичну допомогу 3 
організаційних і нормативно- 
правових організації 
громадських робіт

2021 рік Драбівська районна 
філія Черкаського 
обласного центру 
зайнятості

6 Визначити обсяги громадських 
робіт

2021 рік Сільська рада, 
керівники залучених 
комунальних 
підприємств, установ, 
організацій, інших 
роботодавців (за їх 
згодою)



7 Укладати договори про 
організацію та проведення 
громадських робіт

2021 рік Драбівська районна 
філія Черкаського 
обласного центру 
зайнятості, сільська 
рада,
визначені роботодавці 
(за їх згодою)

8 Надавати інформацію про вільні 
робочі місця для проведення 
громадських робіт Драбівська 
районна філія Черкаського 
обласного центру зайнятості

2021 рік керівники залучених 
комунальних 
підприємств, установ, 
організацій, інших 
роботодавців (за їх 
згодою)

9 Виходячи з видів, обсягів, 
термінів виконання та у межах 
кошторисних призначень для 
проведення громадських робіт 
направляти осіб, які мають 
бажання брати участь у таких 
роботах

2021 рік Драбівська районна 
філія Черкаського 
обласного центру 
зайнятості

10 Вирішувати питання 
своєчасного забезпечення 
учасників громадських робіт 
необхідним робочим інвентарем, 
спецодягом

2021 рік Сільська рада, керівники 
залучених комунальних 
підприємств, установ, 
організацій, інших 
роботодавців (за їх 
згодою), Драбівська 
районна філія 
Черкаського обласного 
центру зайнятості

7. Контроль за ходом виконання Програми
Контроль за ходом виконання Програми покладається на Великохутірську 

сільську раду та Драбівська районна філія Черкаського обласного центру 
зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання 
затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Великохутірську 
сільську раду та Драбівську районну філію Черкаського обласного центру 
зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА до 1 лютого 
2022 року.

Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки 
ефективності Програми, а у випадку невиконання -  пояснення причин 
невиконання в термін до 1 лютого 2022 року

8. Очікуваний кінцевий результат Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме 
вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм села, ремонтом об’єктів



соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку, наданням соціальні 
послуг населенню (допомога одиноким непрацездатним особам, особам з 
інвалідністю, учасникам АТО, їх сім’ям, тощо).

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2021 рік

1

Кількість безробітних, 
які будуть перебувати 
на обліку в Драбівській 
районній філії 
Черкаського обласного 
центру зайнятості

осіб

Драбівська
районна філія
Черкаського
обласного
центру
зайнятості

2

Кількість безробітних, 
які будуть перебувати 
на обліку в Драбівській 
районній філії 
Черкаського обласного 
центру зайнятості та 
будуть залучені до 
громадських робіт

осіб

Драбівська
районна філія
Черкаського
обласного
центру
зайнятості

3

Питома вага 
безробітних-учасників 
громадських робіт у 
загальній кількості 
безробітних, які будуть 
перебувати на обліку в 
Драбівській районній 
філії Черкаського 
обласного центру 
зайнятості

%

Драбівська
районна філія
Черкаського
обласного
центру
зайнятості

4

Кількість осіб з числа 
зайнятого населення, які 
будуть залучені до 
громадських робіт осіб

Сільська рада
Драбівська
районна філія
Черкаського
обласного
центру
зайнятості

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про затвердження «Програми «Шкільний 
автобус» на 2021-2022 роки у 
Великохутірській сільській територіальній 
громаді Черкаської області

На виконання статей 14 і 53 Закону України "Про освіту", статті 21 Закону 
України "Про загальну середню освіту", відповідно до пункту 16 частини 1 статті 
43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.01.2003 № 31 "Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми "Шкільний автобус", із змінами, з метою виконання вимог 
законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного 
безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних 
працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення, раціонального 
використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів у сільській місцевості районна рада, беручи до уваги лист 
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 
від 02.04.2019 №02/11-04.1/576/03-51 Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму "Шкільний автобус" на 2021-2022 роки (далі -  

Програма), що додається.
2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації надання 

соціальних послуг Великохутірської сільської ради забезпечити організацію 
виконання заходів, передбачених даною Програмою та щорічно до 15 січня 
інформувати про хід її виконання сільського голову.

3. Відділам фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Великохутірської 
сільської ради передбачити в бюджеті видатки на фінансування заходів Програми 
на 2021-2022 роки за рахунок загального кошторису на утримання закладів освіти.

4. Контроль за виконанням даної Програми покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури,охорони здоров’я,фізичного виховання та соціальної 
політики Великохутірської сільської ради.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО





ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської сільської 
ради
від____________року №2- /VIII

П Р О Г Р А М А

"Шкільний автобус" на 2021-2023 роки 
Загальні положення

Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць 
навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян 
на здобуття загальної середньої освіти.

Статтями 14 і 53 Закону України "Про освіту", статтею 21 Закону України 
"Про загальну середню освіту" передбачено забезпечення у сільській 
місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місць навчання і додому 
учнів та педагогічних працівників.

У селі за межею пішохідної доступності перебувають і
потребують підвезення щороку від 130 учнів та дошкільників та від 10 
педагогічних працівників, які проживають у селі.

Виконання Програми дасть змогу створити умови для забезпечення на 
території громади регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і 
додому учнів та педагогічних працівників.

Організацію перевезення учнів і педагогічних працівників планується 
здійснювати наявними шкільними автобусами .

З метою раціонального використання автобусів керівництво навчальних 
закладів повинно забезпечити коригування розкладу уроків та режиму 
навчально-виховного процесу.

Мета і завдання Програми
Метою Програми є:
виконання вимог законодавства щодо забезпечення на території 

громади регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому 
учнів та педагогічних працівників;

підвищення освітнього рівня сільського населення;
раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.
Основними завданнями Програмне:

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безкоштовність 
здобуття повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти; 
оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів на території громади.



Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, 

припинити негативні процеси в забезпеченні життєдіяльності учнівського та 
педагогічного контингенту , досягти позитивних зрушень у забезпеченні 
життєдіяльності учнівського та педагогічного контингенту ;

створити належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої 
освіти у сільській місцевості.

Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

Великохутірської сільської ради та з інших джерел, не заборонених 
законодавством.

Питання щодо обслуговування, забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами, заробітної плати водіїв вирішуються за рахунок місцевого бюджету 
Великохутірської сільської ради.
Управління реалізацією Програми та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, 
культури, молоді та спорту і організації надання соціальних послуг 
Великохутірської сільської ради.

Внесення змін до Програми здійснюється рішеннями сесій 
Великохутірської сільської ради.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 2
до рішення Великохутірської сільської 
ради
від 16.04.2019року №7-23/УІІ

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№
з/п

Зміст
програми

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Прогнозованії 
й обсяг 
фінансування

Джерела
фінансування
(бюджет)

1 2 3 4 5 6

1. Вирішення
питань
матеріально-
технічного та
кадрового
забезпечення
виконання
Програми

Відділ освіти, 
культури, молоді 
та спорту і 
організації 
надання
соціальних послуг 
Великохутірської 
сільської ради

2021-2023 В межах 
фінансування

Місцевий
бюджет

2. Перегляд
щороку
автобусних мар
шрутів
регулярних
спеціальних 
перевезень учнів 
та педагогічних 
працівників

Відділ освіти, 
культури, молоді 
та спорту і 
організації 
надання
соціальних послуг 
Великохутірської 
сільської ради

Щороку за 
потребою

Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

3. Забезпечення
контролю за
дотриманням
вимог чинного
законодавства
та Правил
дорожнього
руху щодо
безпеки
перевезення
учнів,
належного
проходження
технічного
огляду
шкільних

Драбівське 
районне відділення 
поліції
Золотоніського 
відділу поліції 
Г оловного 
управління 
національної 
поліції України в 
Черкаській області, 
фінансовий відділ 
Великохутірської 
сільської ради

2021-2023 12,0 Місцевий
бюджет



автобусів 
технічний огляд 
шкільних 
автобусів

4. Забезпечення
контролю за
організацією
регулярного
підвезення
учнів, які
проживають за
межею
пішохідної
доступності,
педагогічних
працівників до
місць навчання і
роботи та в
зворотньому
напрямку; за
цільовим
використанням
шкільних
автобусів

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

Постійно Не потребує 
фінансування

Не потребує 
фінансування

5. Забезпечення
періодичного
навчання
медичних
працівників
загальноосвітніх
навчальних
закладів, за
якими закріплені
шкільні
автобуси, метод 
ам
передрейсових
(післярейсових)
медичних
оглядів
водіїв шкільних 
автобусів

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

2021-2023 3,0 тис.гри, ий
т

6. Забезпечення
періодичного
навчання
фахівців
загальноосвітні
х навчальних
закладів, за
якими
закріплені

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

2019-2020 Не потребує 
фінансування Не потребує 

фінансування



шкільні
автобуси, мето 
дам
передрейсового
технічного
контролю
транспортних
засобів

7. Використання
шкільних
автобусів для
перевезення
учнів та
педагогічних
працівників на
семінари,
наради,
спортивні
змагання,
олімпіади,
культурно-
масові
просвітницькі
заходи,
фестивалі та 
для
екскурсійних
поїздок

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

Постійно 30,0 тис.грн. Місцевий бюджет

8. Використання 
шкільних 
автобусів для 
перевезення 
дітей та 
педагогічних 
працівників на 
медичні огляди 
і
стоматологічне
обстеження

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

Постійно 30,0 тис.грн. евий
:ет

9. Придбання 
шкільних 
автобусів для 
регулярного 
підвезення 
учнів, які 
проживають за 
межею 
пішохідної 
доступності, 
педагогічних 
працівників до

Відділ освіти, 
культури, молоді та 
спорту і організації 
надання соціальних 
послуг
Великохутірської 
сільської ради

2021-2023 1900,0 тис. грн. Обласний
бюджет
Місцевий бюджет 
За умовах спів- 
фінансування



місць навчання 
і роботи та в 
зворотньому 
напрямку

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПАСПОРТ

програми «Ш кільний автобус» на 2021-2023 роки

1. Назва. Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки

2. Підстава для розроблення: закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 
"Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2003 року № 31 "Про затвердження Державної Цільової соціальної програми "Шкільний 
автобус", із змінами, рішення сесії Черкаської обласної ради від 26 серпня 2003 № 11/3 "Про 
обласну програму "Шкільний автобус", із змінами.

3. Мета:

виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості 
регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних 
працівників;

підвищення освітнього рівня сільського населення;
раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

4. Початок дії Програми -  2021 рік, закінчення - 2023 рік.

5. Етапи виконання Програми: Програма виконується протягом її дії.

6. Загальні обсяги асигнування: витрати на реалізацію Програми здійснюються в межах 
асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на дані цілі.

7. Очікувані результати виконання: виконання Програми дасть можливість: 
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, досягти

позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;
створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та належні 

умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти у сільській місцевості.

8. Контроль за виконанням:
відділ освіти, культури, молоді та спорту і організації надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради забезпечує організацію виконання основних заходів 
Програми;

контроль за виконанням даної Програми здійснює постійна комісія сільської ради з 
соціальних питань.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Великохутірської сільської ради «Про затвердження програми «Шкільний 
автобус» на 2021-2023 роки»

1. Підстава для розроблення: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2003 року № 31 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний 
автобус», із змінами, рішення сесії Черкаської обласної ради від 26 серпня 2003 року №11/3 
«Про обласну програму «Шкільний автобус», із змінами.



2. Мета і шляхи її досягнення.
Метою Програми є:

виконання вимог законодавства щодо організації безпечного, регулярного і 
безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додо му
(далі - перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників);

підвищення освітнього рівня населення, що проживає у такій місцевості та 
раціонального використання кадрового потенціалу зазначених закладів;

забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття 
середньої освіти.
3. Під час підготовки проекту керувалися постановою Кабінету Міністрів України від 
16.01.2003 № 31, із внесеними змінами, рішення сесії Черкаської обласної ради від 26 серпня 
2003 року №11/3 «Про обласну програму «Шкільний автобус», із змінами.

4. Фінансово-економічне обгрунтування.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджетів, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється 
щороку під час складання проектів місцевого бюджетів на відповідний рік у межах видатків, 
передбачених головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів 
Програми.

5. Проект розпорядження стосується відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації 
надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради.

6. Проект розпорядження стосується адміністративно-територіального розвитку 
Великохутірської сільської ради.

7. Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів.
Виконання Програми дасть можливість створити у сільській місцевості належні умови 

для здобуття учнями повної загальної середньої освіти;
забезпечити відповідний рівень якості освіти для населення сільської місцевості; 
придбати шкільні автобуси для загальноосвітніх навчальних закладів сільської 

місцевості;
забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому; 
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Начальник відділу освіти,культури,молоді та спорту,
і організації надання соціальних послуг Л.Г.Вольф

«03» грудня 2020 року



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення від 11.01.2019 
№ 2-1/VII «Про затвердження цільової Програми 
соціального захисту населення «Турбота» на 2019- 
2021роки»

Заслухавши інформацію сільського голови Шинкаренко Н.О., з метою 
забезпечення на території Великохутірської територіальної громади реалізації 
державної політики у сфері соціального захисту населення, підвищення життєвого 
рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних 
життєвих обставинах шляхом надання цільової допомоги жителям с-ща Ашанівка, 
с.Великий Хутір, с-ща Рецюківщина, с.Рождественське, с.Безбородьки, 
враховуючи зміни внесені рішенням Великохутірської сільської ради від
05.09.2019 року №12-8\УІІ «Про внесення змін до рішення від 11.01.2019 № 2- 
1 /VII «Про затвердження цільової Програми соціального захисту населення 
«Турбота» на 2019-2021 роки» та враховуючи рішення Великохутірської сільської 
ради «Про початок реорганізації Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 
№1-20УУШ, керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради від
11.01.2019 № 2-1/VII «Про затвердження цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2019-2021 роки» , а саме:
затвердити цільову Програму соціального захисту населення «Турбота» на 2019- 
2021 роки в новій редакції.

2. Рекомендувати відділам фінансів; бухгалтерського обліку та звітності 
Великохутірської сільської ради передбачити фінансування заходів Програми, 
виходячи з можливостей бюджету.

3. Відповідальній особі за ведення веб-сайту Великохутірської сільської 
ради опублікувати дане рішення на сайті та оприлюднити на стендах сільської 
ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і організації надання соціальних послуг та постійну комісію з



питань освіти, 
політики.

культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та сощальи

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської сільської 
ради від_________ року №2- /VIII

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

« Т У Р Б О Т  А» на 2019-2021роки 

Великохутірської сільської територіальної громади

с. Великий Хутір



ПАСПОРТ

програми «Турбота на 2019-2021 роки»

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет сільської ради

2.
Дата, номер, назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми

Закони України «Про місцеве 
самоврядування», «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей», «Про статус ветеранів 
війни та гарантії їх соціального 
захисту», «Про увічнення Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 
р.р.», «Про поховання та похоронну 
справу»

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради
4. Співрозробник програми -

5. Відповідальний виконавець 
програми Великохутірська сільська рада

6. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів на виконання програми 667 545,00 грн.

7. Терміни реалізації програми 2019-2021 роки

1. Мета і завдання Програми.

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить 
за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя.

Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах -  
один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту 
населення.

Цільова програми соціального захисту населення «Турбота» на 2019-2021 
роки (далі -  Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії 
їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 
та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження 
Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка 
зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від



28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання конпї 
передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної 
допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших 
законодавчо-нормативних актів.

Метою Програми є вирішення на території Великохутірської сільської 
територіальної громади (далі -  Великохутірської ТГ) невідкладних питань 
організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, 
медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування: осіб похилого 
віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких, непрацездатних і 
малозабезпечених громадян, учасників Великої Вітчизняної Війни, учасників 
антитерористичної операції, сімей які знаходяться в складних життєвих 
обставинах, виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян, 
допомога на лікування працівникам бюджетних установ, що знаходяться на 
території Великохутірської сільської ТГ.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні 
напрямки ;

• надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на
- проведення складних хірургічних операцій, лікування хворих з 
онкологічною патологією та хворих на туберкульоз в сумі від 200 до
5000 три.,
- на лікування хворих неврологічного профілю методом гемодіалізу в
сумі 10 000 грн,
- хворим з онкологічною патологією дітям та дітям, які хворіють 
орфанними захворюваннями - в сумі від 2000 грн. до 10 000 тисяч грн., 
відповідно окремого рішення виконавчого комітету або сесії сільської ради;

• надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок 
виникнення пожежі, стихійного лиха, підтоплень та проживають на 
території Великохутірської сільської територіальної громади, відповідно 
окремого рішення виконавчого комітету або сесії сільської ради;

• надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, 
непрацездатним, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з 
обмеженими фізичними та психологічними можливостями, іншим 
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 
потребують соціальної підтримки та проживають на території 
Великохутірської сільської територіальної громади та з нагоди Дня людей 
похилого віку та Міжнародного Дня інвалідів;

• надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 
операції, що зареєстровані та проживають на території Великохутірської 
сільської ТГ, пораненим чи травмованим (або одному з членів їх сімей) у 
поточному році;



• необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захист 
населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати 
життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

- придбання вітальних листівок ювілярам 65, 70,75 років, що 
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади, з розрахунку ЗО грн. одна листівка,
- придбання подарунків ювілярам від 80, 85, 90, 95 і старше років, що 
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади, з розрахунку 250 грн. один подарунок;
- виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян, що 
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади та перебувають в складних життєвих 
обставинах;
- придбання ритуальних наборів на поховання на суму 400 грн, для 
громадян, що були зареєстровані та проживали на території 
Великохутірської сільської територіальної громади;
- виплата допомоги жителям с. Рождественське, які самостійно 
довозять дітей до Великохутірської ЗОШІ-ІІІ ступенів ім. С.А.Куниці у 
сумі 200 грн. за місяць;
- розвиток волонтерського громадського руху з метою надання 
соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів, що 
зареєстровані та проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади.

• організація та проведення громадських робіт - сприяння в працевлаштуванні 
безробітних громадян, що зареєстровані та проживають на території 
Великохутірської сільської ТГ.

• постійне проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання 
інвалідів різних категорій, ветеранів війни та праці, одиноких громадян з 
метою надання їм адресної допомоги, в тому числі, за рахунок залучених 
коштів.
Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 

установ і організацій та з ініціативи виконавчого комітету сільської ради.
Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою надається 

у Порядку, який наведено у додатку 2 до Програми.
Рішення про надання грошової допомоги (або відмови у наданні) 

приймається Комісією з питань соціального захисту населення Великохутірської 
сільської ТГ (далі-Комісія). Склад Комісії наведено у додатку 3 до Програми.

Розмір допомоги визначається, виходячи із суми коштів, затверджених в 
місцевому бюджеті на реалізацію заходів Програми.

Виплата грошової допомоги здійснюється після погодження Комісією та 
прийняття відповідного рішення виконкому чи сільської ради.



2.Фінансове забезпечення заходів Програми

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах 
видатків, передбачених у бюджеті Великохутірської сільської ТГ на відповідний 
рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством 
України.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, 
виходячи із реальних фінансових можливостей, кошти для забезпечення 
виконання заходів Програми.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством.

З.Очікувані результати виконання Програми.

Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить 
поліпшити соціальний захист осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та 
праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян, що зареєстровані 
та проживають на території Великохутірської сільської ТГ, учасників Великої 
Вітчизняної Війни, учасників антитерористичної операції, сімей які знаходяться в 
складних життєвих обставинах.

Заходи щодо виконання Програми визначено у додатку 1 до Програми.

4,Організація та контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми здійснюється виконкомом сільської ради.
Інформація про хід виконання Програми розглядається на сесії сільської 

ради щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток 2
до цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2019-2021 роки 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

ПОРЯДОК
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 

передбаченої заходами цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2019-2021 роки 

Великохутірської сільської територіальної громади

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами цільової Програми соціального захисту населення 
«Турбота» на 2019-2021 роки Великохутірської сільської територіальної громади 
(далі -  Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної 
допомоги на 2019-2021 роки.

2. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник додає до заяви 
такі документи:

копію паспорту (1,2, 11 сторінки);
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному 

реєстрі фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила 
про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина 
України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);
довідку про пожежу (за потреби);
згоду на обробку та використання персональних даних;
копію свідоцтва про смерть особи, загиблої від транспортної аварії 

(катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викидом небезпечних хімічних, 
радіоактивних біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, 
аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, інших 
надзвичайних ситуацій;

копію свідоцтва про народження загиблої (померлої) особи - для виплати 
одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого);

копію свідоцтва про народження дитини загиблої (померлої) особи - для 
виплати одноразової грошової допомоги дитині загиблого (померлого);

копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині 
(чоловікові);

Допомога у зв’язку з загибеллю (смертю) особи, виплачується одному з 
членів сім’ї.



Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які бер\ і _ 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення та 
членам їх сімей, а також громадянам, які призвані на військову службу під час 
мобілізації на особливий період та членам їх сімей, до заяви додаються такі 
документи:

довідка військової частини (органу, підрозділу) про участь особи у 
антитерористичній операції в районах її проведення;

довідка органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного 
підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім'ї 
особи, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її проведення;

копія паспорта військовослужбовця (члена його сім’ї), що звертається за 
допомогою (1, 2, 11 сторінки);

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному 
реєстрі фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила 
про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина 
України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

копія свідоцтва про народження дитини особи, яка бере участь у 
антитерористичній операції в районах її проведення;

копія свідоцтва про народження особи, яка бере участь у антитерористичній 
операції в районах її проведення - для виплати одноразової грошової допомоги 
одному з батьків;

копія свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині 
(чоловікові);

згода на обробку та використання персональних даних.
Допомога виплачується військовослужбовцю або одному з членів сім’ї, з 

яким проживала особа, яка бере участь у антитерористичній операції в районах її 
проведення.

Для отримання одноразової грошової матеріальної допомоги учасникам 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, до заяви додаються такі документи:

копію паспорту (1,2, 11 сторінки);
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному 

реєстрі фізичних осіб -  платників податків, виданого органом доходів і зборів (для 
фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила 
про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина 
України, - копію сторінки паспорта з такою відміткою);

довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби); 
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
згоду на обробку та використання персональних даних.



З.У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковим 
для надання одноразової грошової допомоги (пункт 2 Порядку), заяви громадян 
повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

4. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 
разом із документами, наведеними у пункті 2 цього Порядку, направляються 
секретарю сільської ради на реєстрацію.

5. Комісія з питань соціального захисту населення проводить обстеження 
матеріально-побутових умов заявника, складає відповідний акт та визначає розмір 
одноразової матеріальної допомоги, або надає пропозицію сільській раді про 
відмову у наданні допомоги.

6. За наслідками розгляду отриманих документів сільська рада може 
відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних 
причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку, як безробітні;

- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну 
допомогу з коштів сільського бюджету.

7. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 
бухгалтерського обліку та звітності сільської ради відповідно до прийнятого 
сільською радою\виконавчим комітетом рішення.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



Додаток З
до цільової Програми соціального захисту 
населення «Турбота» на 2019-2021 роки 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

СКЛАД
комісії з питань соціального захисту населення Великохутірської 

сільської територіальної громади

Шинкаренко Ніна Олександрівна, сільський голова - голова комісії;

Грицаченко Надія Миколаївна, секретар сільської ради -  секретар комісії;

Члени комісії:

Близнюк Тетяна Миколаївна -  заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів;

Вольф Любов Григорівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту і організації надання соціальних послуг;

Степанець Олександр Миколайович, завідувач Великохутірської 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини (терапевт);

Піскун Ольга Миколаївна, голова постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та економічного розвитку, завідувач «Відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання в с. Великий 
Хутір»;

Сало Віталій Анатолійович, староста Безбородьківського старостинського 
округу;

Ткач Світлана Миколаївна, виконуюча староста Рецюківщинського 
старостинського округу;

Рибак Зоя Василівна, староста Рождественського старостинського округу.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
Програму фізкультурно-масових заходів на 
території Великохутірської сільської ради на 
2019-2021 роки» від 11.01.2019 №2-7\УІІ

Відповідно до п.16 частини першої ст.43 Закону України Про місцеве 
самоврядування в Україні» та з метою впровадження діючої системи формування 
традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення 
громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових 
цінностей жителів Великохутірської сільської територіальної громади, 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради «Про Програму 
фізкультурно-масових заходів на території Великохутірської сільської ради на 
2019-2021 роки» від 11.01.2019 №2-7\УП, а саме: затвердити Програму 
фізкультурно-масових заходів на території Великохутірської сільської ради 
на 2019 -  2021 роки (далі -  Програма), що додається, в новій редакції.
2. Виконавчому комітету Великохутірської сільської ради забезпечити її 
виконання.
3. Відповідальній особі за ведення веб-сайту Великохутірської сільської ради 
Вольф В.Б. опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті сільської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Великохутірської сільської 
ради
від_________ року № 2-/VIII

ПРОГРАМА

фізкультурно-масових заходів 
на території Великохутірської сільської ради 

на 2019-2021 роки

Стан здоров'я та спосіб життя українців потребує окремої уваги. 
Демографічна криза є загрозливим фактором для майбутнього України.

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. 
У 90% школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота 
порушень постави у дітей.

Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру 
демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров'я кожної людини 
набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової 
і творчої активності людей -  у середньому на ЗО років. У більшості громадян після 
40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку 
кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян 
різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, 
артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки і 
поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших 
психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

Дуже гостро відчувається проблема залучення різних верств населення 
до занять фізичною культурою та спортом, порівняно з європейськими країнами 
в Україні залучено лише близько 15 % населення, що безпосередньо впливає на 
здоров’я та довголіття нації.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій 
та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника 
фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення 
здорового способу життя і подовження його тривалості.

Активна пропаганда фізичної культури та занять спортом вплине 
на загальний стан здоров’я населення, розвиток фізичних та морально-вольових 
здібностей.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики 
Великохутірської сільської ради має стати розвиток сфери фізичної культури і 
спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної 
людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного 
дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини.

Для ефективної реалізації Закону України „Про фізичну культуру і спорт” 
необхідно сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших



суб’єктів сфери фізичної культури та спорту із залученням бюджетних 
спонсорських коштів для виконання пріоритетних завдань.

Територіальна програма розвитку фізичної культури і спорту на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2019 -2021 роки, (далі -  
Програма), розроблена з метою створення умов для подальшого залучення 
широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового 
способу життя, зміцнення здоров’я громадян, збереження, утримання та розвитку 
спорту, вдосконалення матеріально - спортивної бази.

Мета Програми:

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій 
і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян 
до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, 
а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо - 
юнацького і резервного спорту, спорту вищих досягнень.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:
підвищити рівень охоплення населення руховою активністю;
підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших 

військових формуваннях, утворених відповідно до законів, з метою захисту 
суверенітету та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, 
профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до 
власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення 
щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ 
серед дітей та молоді;
забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг а саме: ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів с. Великий Хутір, ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Рецюківщина, ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
с. Безбородьки, відповідно до їх можливостей; формувати збірні команди для 
участі в районних, обласних змаганнях.

удосконалити умови та форми діяльності усіх складових сфер фізичної 
культури і спорту за місцем проживання, у тому числі кадрового, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення;

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у 
формуванні здорового способу життя населення сіл Великий Хутір та 
Рождественське, с-щ Рецюкківщина, с. Безбородьки та Ашанівка;

створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля 
жителів сіл Безбородьки, Великий Хутір та Рождествеенське та селищ 
Рецюківщина, та Ашанівка;



покращення матеріально-технічної бази спортивного залу у: ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів с. Великий Хутір, ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Рецюківщина, ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
с. Безбородьки, спортивних майданчиків, шляхом проведення капітальних, 
поточних ремонтів;

забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту на 
території Великохутірської сільської територіальної громади органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких 
верств населення;

сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, 
покращання розумової і фізичної працездатності населення сіл Великий Хутір та 
Рождественське, с-щ Ашанівка, Безбородьки та Рецюківщина;

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на 
виконавчий комітет Великохутірської сільської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме 
постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я, материнства і 
дитинства та соціального захисту населення.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують 
про хід її виконання відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 
щорічно до 20 січня.

Обсяги та джерела Фінансування

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів 
місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтований обсяг фінансування Програми становить з розрахунком на 1 
рік 20 000,00 (двадцять тисяч гривні)грн. з бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади.

Кошти використати з КФК 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону».

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку 
з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їх 
показників.

Головні напрямки розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності в області

І. Навчально-виховна сфера

Заходи



1. Сприяти проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-мас0із>
роботи у навчальних закладах, що знаходяться на території Великохутірської 
сільської ради, а саме: ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Великий Хутір, ЗЗСО І-ІІ ступенів с. 
Рецюківщина ступенів, ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Безбородьки, заклади
дошкільної освіти с.Великий Хутір, с.Рождественське, с.Безбородьки

Виконавчий комітет, 
Великохутірська ЗЗСО, 

З ДО «Сонечко».
2. Поліпшити матеріально-технічне, науково-методичне, медичне 

та фінансове забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у 
навчальних закладах .

Виконавчий комітет, 
Великохутірська ЗЗСО, 
Рецюківщинська ЗЗСО

здо.
3. Забезпечити розвиток різних видів спорту шляхом підтримки 

учнівського та студентського спорту.
Виконавчий комітет, 

Великохутірська ЗЗСО, 
Рецюківщинська ЗЗСО 

ЗДО .
4. Підвищити рівень охоплення учнівської та студентської молоді 

фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою.
Виконавчий комітет, 

Великохутірська ЗЗСО, 
Рецюківщинська ЗЗСО

здо.
5. Надати в уставленому порядку можливість використання 

фізкультурно-спортивних споруд загальноосвітніх навчальних закладів в 
позаурочний час для занять фізичною культурою та спортом.

Великохутірська ЗЗСО 
Рецюківщинська ЗЗСО,

II. Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій
сфері

Заходи

1. Забезпечити проведення заходів спрямованих на популяризацію фізичної 
культури та спорту серед працівників підприємств та організацій, що 
знаходяться на території Великохутірської сільської територіальної 
громади.

Виконавчий комітет.



Забезпечити участь працівників підприємств та організацій, що знаходять»; 
на території Великохутірської сільської територіальної громади, у районних 
змаганнях.

Виконавчий комітет.
3. Щорічно брати участь у змаганнях «Найспортивніша сільська 

територіальна громада».
Виконавчий комітет, 

Великохутірська ЗЗСО.
4. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на популяризацію фізичної 

культури та спорту серед населення Великохутірської сільської 
територіальної громади.

5. Створити на базі Великохутірського сільського будинку культури 
спортивну кімнату “ Ахілес” забезпечити спортивим інвентарем та засобами 
для заняття спортом.

Виконавчий комітет.
III. Медичне забезпечення програми.

Залучати працівників Великохутірської та Безбородьківської амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини під час проведення спортивних змагань на 
території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної 
медичної допомоги учасникам змагань.

IV. Організаційне та інформаційне забезпечення

1. Забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному web-сайті 
Великохутірської сільської ради анонсів спортивних заходів місцевого, районного 
та обласного значення.

2. Пропагувати в засобах масової інформації здоровий спосіб життя 
та забезпечити виготовлення рекламно-агітаційної продукції з метою залучення 
населення до занять фізичною культурою і спортом.
Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення 
Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми формування та 
використання цільових фондів на 2019-2021 
роки» від 11.01.2019 №2-6\УІІ

Заслухавши інформацію сільського голови Шинкаренко Ніни Олександрівни 
про затвердження Програми формування та використання цільових фондів на 2019- 
2021 роки на території Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади 
та керуючись п. 25 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
враховуючи рішення Великохутірської сільської ради «Про початок реорганізації 
Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\УІІІ Великохутірська сільська 
рада

В И Р І Ш И  Л А:

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради «Про 
затвердження Програми формування та використання цільових фондів на 
2019-2021 роки» від 11.01.2019 №2-6\УІІ, а саме: затвердити Програму 
формування та використання цільових фондів на 2019-2021 роки (Далі- 
Програма), що додається, в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРНЕКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської сільської ради 

№____/VII від____ 2020 року

П Р О Г Р А М А
формування та використання цільових фондів на 2019-202 Іроки

1. Дана Програма визначає джерела утворення та напрями використання 
цільових фондів, утворених Великохутірської сільською радою.

2. Цільові фонди формуються для здійснення видатків, які могли бути 
передбачені бюджетом по спеціальному фонду.

1. Джерелами утворення цільових фондів є:
1.1. находження сум самооподаткування:

За пропозицією депутатів Великохутірської сільської ради нарахування 
самооподаткування здійснюється в порядку обчислення за р еєст р о ва н и х  о с іб  
у  н его сп о д а р ськ о м у  н о м ер і об’єкта погосподарського обліку в сум і 20 ,00грн . з 
особи .
Якщо в погосподарському номері об’єкта погосподарського обліку немає 
зареєстрованих осіб, сплату самооподаткування проводить вл а сн и к  
д о м огосп одарст ва , або  зем елекори ст увач , який зобов’язаний утримувати при 
земельній ділянці прибудинкову територію в належному санітарному стані, в 
сум і 50 ,00грн . за двір.
Планується річна сума надходження коштів самооподаткування 53 200,00 
(п’ятдесят три тисяч двісті гривень) грн.
1.2. надходження сум добровільних внесків громадян для підтримання 
благоустрою населених пунктів.

4. Цільові фонди використовуються відповідно до затверджених кошторисів та 
рішення про сільський бюджет за такими напрямками:
- на поточний ремонт пам’ятників ;
- на проведення культурних та спортивних заходів, матеріальне стимулювання 
активістів художньої самодіяльності;
- на канцтовари;
- на благоустрій населених пунктів та упорядкування сміттєзвалищ та кладовищ;
- на доставку одиноких безрідних померлих на судмедекспертизу;
- канцелярські та господарчі матеріали для виникнення 
додаткових(непередбачуваних) потреб органів місцевого самоврядування.

Виконання заходів за рахунок цільових фондів планується в сумі 53 200,00



(п’ятдесят три тисяч двісті гривень) гри.
5. Дане рішення поширюється на всю територію Великохутірської сільської 
територіальної громаи, а саме: сіл Безбородьки, Великий Хутір, Рождественське 
та селищ Ашанівка та Рецюківщина.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сільської 
ради від 11.01.2019 №2-17/УІІ «Про
затвердження Програми здійснення 
землеустрою на території
Великохутірської сільської ОТГ на 2019- 
2021 роки»

З метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення 
ефективності раціонального використання та охорони земель на території 
Великохутірської сільської територіальної громади, врахування державних, 
громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому 
рівні, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1 Внести зміни до рішення сесії Великохутірської сільської ради від 11.01.2019 
року № 2-17/УІІ «Про затвердження Програми здійснення землеустрою на 
території Великохутірської сільської ОТГ на 2019-2021 роки», а саме: додатки
1,2, 3 Програми, що додаються, затвердити в новій редакції.
2. Рекомендувати фінансовому відділу Великохутірської сільської ради 
передбачити фінансування заходів Програми, які в додатку 3, виходячи з 
можливостей коштів передбачених бюджетом.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства та благоустрою (голова постійної комісії Дернова В.П.).

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням Великохутірської 
сільської ради 
від 1Е 02. 2019 р. №2-17\УІІ

Програма здійснення землеустрою 
на території Великохутірської ОТГ на 2019-2021 роки

1. Загальні положення

Землеустрій -  це сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, 
спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію 
території адміністративно-територіальних одиниць, суб’єктів господарювання, 
що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку 
продуктивних сил.

Програма здійснення землеустрою на території Великохутірської ОТЕ на 
2019-2021 роки (далі -  Програма) розроблена згідно із Земельним та Бюджетним 
кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», 
«Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку 
ведення Державного земельного кадастру».

Відповідно до Закону України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 року № 
858-ІУ до повноважень сільської ради у сфері землеустрою належать: 

організація і здійснення землеустрою;
- здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених 

документацією із землеустрою;
координація здійснення землеустрою та контролю за використанням і 

охороною земель комунальної власності;
інформування населення про заходи, передбачені землеустроєм; 
вирішення інших питань у сфері землеустрою відповідно до закону.

Заходи, передбачені затвердженою в установленому порядку 
документацією із землеустрою, є обов’язковими для виконання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, власниками землі, 
землекористувачами, у тому числі орендарями.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, 
підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на 
території Великохутірської сільської ОТЕ, врахування державних, громадських і 
приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.

3. Завдання та заходи щодо реалізації Програми



Основними завданнями Програми є здійснення землеустрою на терито^. 
Великохутірської сільської ОТГ, приведення землевпорядної документації у 
відповідність до вимог чинного законодавства.

Заходи землеустрою на місцевому рівні включають:
розробку проектів землеустрою щодо приватизації земель державних і 

комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
розробку проектів землеустрою щодо організації території земельних 

часток (паїв);
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 

розробку проектів землеустрою щодо впорядкування території для 
містобудівних потреб;

розробку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

- розробку проектів землеустрою щодо впорядкування території населених 
пунктів,

розробку робочих проектів землеустрою;
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту;
розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок;
розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації

земель;
- врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на 

місцевому рівні;
- врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою 

на місцевому рівні;
- розробка проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів.
4. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок 
коштів сільського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством України.

5. Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку
землекористування, зокрема:

удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 
Великохутірської сільської ОТГ;

- привести землевпорядну документацію у В ІД П О В ІД Н ІС ТЬ до вимог 
чинного законодавства;

враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 
землеустрою на місцевому рівні;



- створити умови розвитку екологічного та і н вести ці й но-при вабл и встї 
землекористування, особливо сільськогосподарського;

- збільшити надходження від платежів за землю до бюджету;
- створити дієву систему захисту прав власності на землю,
- збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд.

Секретар сільської ради Н.М. Грицаченко

Додаток 1

ПАСПОРТ
Програми здійснення землеустрою 

на території Великохутірської сільської ОТГ на 2019-2021 роки

1.
Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий комітет Великохутірської 
сільської ради

2.

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

3. Розробник Програми
Виконавчий комітет Великохутірської 
сільської ради

4. Співрозробники Програми

5.
Відповідальні виконавці 
Програми

Виконавчий комітет Великохутірської 
сільської ради

6. Учасники Програми
Суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на 
проведення геодезичних та картографічних робіт

7. Термін реалізації Програми 2019 -2021 роки

8.
Джерела фінансування 
Програми

Сільський бюджет Великохутірської 
сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, 380872,00 гри.
у тому числі:

9.1. коштів місцевого бюджету 380872,00 гри.
9.2. коштів інших джерел 0

Секретар сільської ради Н.М.. Грицаченко



Додаток 2

Ресурсне забезпечення 
Програми здійснення землеустрою  

на території Великохутірської сільської ОТГ на 2019-2021 роки

Етапи виконання Програми
тис. гри.

Показники витрат: 2019р. 2020р. 2021р. Всього

Сільський бюджет 100872,00 100000,00 180000,00 380872,00
Кошти небюджетних 
джерел

0,00 0,00 0,00 0,00

РАЗОМ 100872,00 100000,00 180000,00 380872,00

Секретар сільської ради Н.М. Грицаченко



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сільської ради 
«Про затвердження Програми про Фонд 
охорони навколишнього природного 
середовища Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади на 2019- 
2021роки» від 11.01.2019 №2-4\УІІ

Відповідно до Законів України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ «Про охорону 
навколишнього природного середовища» (редакція від 12.10.2018 року), «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 
11.09.2003 р. № 1160-1V (редакція від 26.11.2016), статті 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать 
до природоохоронних заходів» (редакція від 28.12.2018 рік), від 08.04.1999 №559 
«Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у 
межах міст та інших населених пунктів» (редакція від 29.02.2012 року), 
враховуючи рішення Великохутірської сільської ради від 12.11.2020 №1-20\УІІІ 
«Про початок реорганізації Безбородьківської сільської ради» та з метою 
концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, покращення 
існуючого стану навколишнього природного середовища с-ща Ашанівка, 
с.Безбородьки, с.Великий Хутір, с-ща Рецюківщина, с.Рождественське 
Великохутірська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення сільської ради «Про затвердження Програми 
про Фонд охорони навколишнього природного середовища Великохутірської 
сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-202Іроки» від 11.01.2019 
№2-4\УІІ, а саме: Програму про Фонд охорони навколишнього середовища 
Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019- 
2021роки (Далі -  Програма.), що додається, затвердити в новій редакції.

2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин,



будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовище 
комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Великохутірської сільської ради 
від____________р. № 2- /VIII

ПРОГРАМА
про Фонд охорони навколишнього природного середовища 

Великохутірської сільської територіальної громади
на 2019-2021роки

Фонд охорони навколишнього природного середовища Великохутірської 
сільської територіальної громади (надалі — Фонд) створюється відповідно до 
Законів України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (редакція від 12.10.2018 року), «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160- 
IV (редакція від 26.11.2016), статті 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів» (редакція від 28.12.2018 рік), від 08.04.1999 №559 
«Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у 
межах міст та інших населених пунктів» (редакція від 29.02.2012 року) та з метою 
концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів, покращення 
існуючого стану навколишнього природного середовища с-щ Ашанівка та 
Рецюківщина, сіл Безбородьки, Великий Хутір та Рождественське.

Фонд Великохутірської сільської територіальної громади створюється за 
рахунок коштів:

- екологічного податку;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої 
діяльності;

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та 
громадян;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Розподіл коштів сільського Фонду здійснюється виконкомом сільської ради. 
Головний розпорядник коштів Фонду Великохутірської сільської 
територіальної громади -  Великохутірська сільська рада.
3. Кошти Фонду Великохутірської сільської територіальної громади
використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням заходів, що 
входять до Переліку природоохоронних заходів, який розробляється виконкомом 
ради та затверджується сільським головою.
4. Кошти Фонду Великохутірської сільської територіальної громади
використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з виконанням робіт



відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронна 
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 
1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». Забороняється використання коштів Фонду не за 
цільовим призначенням та на заходи, що не передбачені вищезазначеним 
Переліком.
5. Кошти Фонду Великохутірської сільської територіальної громади 
використовуються згідно з кошторисами доходів та видатків, які складаються в 
межах наданих повноважень головним розпорядником Фонду та затверджуються 
відповідно до чинного законодавства України.
6. Витрати Фонду Великохутірської сільської територіальної громади та 
касове виконання сільського бюджету за видатками Фонду провадиться в межах 
надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку.
7. Передбачити в бюджеті Великохутірської сільської територіальної громади 
на витрати у сфері екології та охорони природних ресурсів у сумі 25550,00 
(двадцять п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень)грн.
8. Кошти в сумі 25550,00 (двадцять п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень)грн. 
використати з КТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів».
9. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду Великохутірської 
сільської територіальної громади здійснює постійна комісія з питань земельних 
відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, 
комунальної власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.
10. Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, комунальної власності, житлово- 
комунального господарства та благоустрою одержує звіти від виконавців 
природоохоронних заходів (Одержувачів бюджетах коштів) і аналізує 
ефективність витрачання коштів.
11. Не використані у звітному році кошти Фонду Великохутірської сільської 
територіальної громади вилученню не підлягають, переходять на наступний рік і 
використовуються на цілі, передбачені цією Програмою.
12. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні 
природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед територіальною 
громадою.

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО



ПРОЄ.

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про затвердження плану діяльності з 
підготовки Великохутірської сільської 
ради проектів регуляторних актів та 
заходів з відстеження їх результативності 
на 2021 рік

Відповідно до ст. 26, 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІУ, сесія Великохутірської 
сільської ради

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити План діяльності Великохутірської сільської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік, згідно з додатком 1.
2. Затвердити ПЛАН - ГРАФІК здійснення відстеження результативності діючих 

регуляторних актів Великохутірської сільської ради, згідно з додатком 2.
3. Оприлюднити План діяльності Великохутірської сільської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та ПЛАН - ГРАФІК здійснення 
відстеження результативності діючих регуляторних актів Великохутірської сільської 
ради у визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» термін та спосіб.

4. Дозволити сільському голові, постійним комісіям при необхідності вносити 
зміни та доповнення до Плану діяльності Великохутірської сільської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік та ПЛАНу - ГРАФПСу 
здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів 
Великохутірської сільської ради.

5. 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





План
діяльності Великохутірської сільської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

№
п/п

Вид
регуляторного

акту

Назва Обгрунтування
необхідності

прийняття

Терм ін ПІДГОТОВ 
КИ

Підрозділ, відповідаль 
ний за підготовку

Примітки
(спосіб оприлю днення

1
1 Рішення

сільської
ради

Про встановлення ставок 
єдиного податку для платників 
першої та другої групи 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Збільшення 
надходжень до
СІЛЬСЬКОГО

бюджету

Д о
01.07.2021

Відділ фінансів та
бухгалтерського
обліку

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом 
термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради

2 Рішення
сільської
ради

Про встановлення ставок та 
пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Збільшення 
надходжень до 
сільського 
бюджету

Д о
01.07.2021

Відділ фінансів та
бухгалтерського
обліку

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом 
термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради

3 Рішення
сільської
ради

Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного 
податку на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Збільшення 
надходжень до 
сільського 
бюджету

Д о
01.07.2021

Відділ фінансів та
бухгалтерського
обліку

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом



термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради

4 Рішення
сільської
ради

Про затвердження правил 
благоустрою на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Для
впровадження
благоустрою

До
01.07.2021

Відділ
містобудування
архітектури,
інвестицій,
економічного
розвитку та житлово-
комунального
господарства

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом 
термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради

5 Рішення
сільської
ради

Про затвердження Порядку 
визначення розміру плати за 
право тимчасового 
використання місць для 
розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Збільшення 
надходжень до 
сільського 
бюджету

До
01.07.2021

Відділ фінансів та 
бухгалтерського 
обліку

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом 
термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради

6 Рішення
сільської
ради

Про затвердження Порядку 
розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами на 
території Великохутірської 
сільської територіальної 
громади

Збільшення 
надходжень до 
сільського 
бюджету

До
01.07.2021

Відділ земельних 
відносин на екології

Проект буде 
оприлюднено у 
визначений законом 
термін на веб-сайті 
Великохутірської 
сільської ради



Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО

Додаток 2
до ріш ення сесії Великохутірської
сільської ради від ___________ р. №
/VII

ПЛАН-ГРАФІК

здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів 
_______________ Великохутірської сільської ради_______________

№
п\п

Вид регуляторного акта, що 
планується розробити чи 
переглянути

Види
відстеження

Строк виконання 
заходів

Структурний 
підрозділ 
відповідальний 
за відстеження

Види даних, які 
використовуватимут 
ься для відстеження 
(статистичні,соціолог

1. Про встановлення ставок 
єдиного податку для платників 
першої та другої групи 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Базове

Повторне

III квартал 2021 року

IV квартал 2021 року

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні



2. Про встановлення ставок та 
пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Базове

Повторне

III квартал 2021 року

IV квартал 2021 року

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні

3. Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного 
податку на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Базове

Повторне

III квартал 2021 року

IV квартал 2021 року

Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні

4. Про затвердження правил 
благоустрою на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Базове III квартал 2021 року Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні



5. Про затвердження Порядку 
визначення розміру плати за 
право тимчасового 
використання місць для 
розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами на території 
Великохутірської сільської 
територіальної громади

Базове III квартал 2021року Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні

6 Про затвердження Порядку 
розміщення об’єктів 
зовнішньої реклами на 
території Великохутірської 
сільської територіальної 
громади

Базове III квартал 2021 року Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні

7 Рішення про затвердження 
Регламенту роботи Центру 
надання адміністративних 
послуг Великохутірської 
сільської ради

Повторне IV квартал 2021 року
Виконавчий комітет 
Великохутірської 
сільської ради

Статистичні

Секретар сільської ради Надія ГРИЦАЧЕНКО





ПРОЄКТ
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«___» ________ 202Ороку № 2- /VIII

Про затвердження детального плану 
території

Відповідно вимог статтей 26, 31, Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини 8 статті 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», прийнявши до уваги рекомендації 
постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, 
охорони пам’яток, історичного середовища, комунальної власності, житлово- 
комунального господарства та благоустрою та враховуючи те що протягом ЗО 
днів оприлюднення детального плану території по

' на веб-сайті
Великохутірської сільської ради зауважень, пропозицій щодо нього до 
виконавчого комітету сільської ради не надходили, Великохутірська сільська 
рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити детальний план території по
г , , що знаходяться у

приватній власності гр.Коршак С.В.

2. Головному спеціалісту (програмісту) Вольф В.Б. забезпечити 
оприлюднення даного рішення протягом 10 календарних днів з дня його 
прийняття на офіційному веб-сайті Великохутірської сільської ради.

З .Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 
історичного середовища, комунальної власності, житлово-комунального 
господарства та благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО
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«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради від 24Л2.2019 № 16-4/VII 
« Про бюджет Великохутірської сільської 
об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік»

23532000000
код бюджету

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та за погодженням з постійною комісією 
з питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку сесія 
Великохутірської сільської ради

в и р і ш и л а :

Внести до рішення сесії сільської ради від 24Л2.2019 № 16-4/VII 
«Про місцевий бюджет Великохутірської сільської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік», з урахуванням змін відповідно рішень сесії сільської 
ради від 20.02.2020 № 18-9/VII, від 18.03.2020 №19-1/ VII, від 14.04.2020 №20- 
1/ VII, від 19.05.2020 №21-1/ VII, від 23.06.2020 №22-5/ VII, від
20.08.2020 №23-4/ VII, від 22.09.2020 №24-1/ VII та від 10.11.2020 №25-2/ VII 
(далі -  рішення) дані зміни:

1. Пункти 1 рішення викласти у такій редакції:
«1.Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 
24 439 611 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної 
територіальної громади -  24 358 711 гривень та доходи спеціального фонду 
бюджету об’єднаної територіальної громади -  80 900 гривень згідно
з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 
26 648 999 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
об’єднаної територіальної громади -  24 747 522 гривень та видатки



спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 
1 901 477 гривень;

дефіцит за загальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 
громади у сумі 388 811 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету об’єднаної територіальної 
громади у сумі 1 820 577 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної 
територіальної громади у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,2 відсотка 
видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, 
визначених цим пунктом;»

2. «Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком № 4 до цього рішення»

3. «Затвердити розподіл витрат бюджету об’єднаної територіальної громади 
на реалізацію місцевих програм у сумі 10 266 305 гривень згідно з додатком 
5 до цього рішення.»

4. Додатки до рішення 1-6 викласти в новій редакції, які додаються.

Сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



Україна
Великохутірська сільська рада 

Золотоніського району Черкаської області

19854, Черкаська обл., Драбівський район, с.Великий Хутір вул. Куниці, 10 
E-mail: Vhutir sr@ukr.net код ЄДРПОУ 34238349

від № 1029

Пояснювальна записка
до рішення сільської ради від 04.12.2020 № 2-2/У І11 

«Про внесення змін до рішення сільської ради 
від 24.12.2019 № 16-4/УІІ «Про бюджет Великохутірської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік»

Винесені на розгляд сесії зміни викликані:
необхідністю спрямування коштів внаслідок перевиконання доходно! частини 

бюджету у сумі 17,000 тис.грн.;
зменшенням обсягу фінансування на інші функції.

Виходячи з викладеного по доходах та видатках бюджету громади вносяться такі 
зміни:

3. По доходах сільського бюджету:

1.1. Збільшуються доходи загального фонду бюджету в сумі
17,000 тис.грн.:

перевиконання доходно!' частини бюджету у сумі 17,000 тис.грн., в тому числі:

КДК 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів » в сумі 17,000 
итис.грн.

2. По видатках бюджету О ТГ:

2.1. Збільшуються видатки бюджету ОТГ загального фонду на суму 
17,000 тис. грн., з них:

За рахунок  бю дж ет у перевиконання доходної част ини загального ф онду

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах » - 17,000 тис.грн.
- КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 17,000 тис.грн.;

mailto:Vhutir_sr@ukr.net


3.1.
Здійсннити перерозподіл, а саме:

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього:

0110150(2210) -37511,25 -37511,25

3710160(2111) 27681,25 27681,25

3710160(2120) 9830,00 9830,00
Всього: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник відділу Людмила М АТВІЙЧУК
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Про схвалення проекту рішення «Про 
бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код 
бюджету 23532000000)»

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про 
місцеве самоврядування" Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

3. Схвалити проект рішення сільської ради ««Про бюджет 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2021 рік (код 
бюджету 23532000000)», що додається.

4. Доручити відповідальному за ведення веб-сайту Великохутірської 
сільської ради Вольф В.Б. оприлюднити проект рішення на сайті 
протягом 10 календарних днів.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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Про бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік 
(код бюджету 23532000000)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про 
місцеве самоврядування" Великохутірська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:
доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 

ЗО 132 900 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету 
територіальної громади -  29 728 650 гривень та доходи спеціального фонду 
бюджету територіальної громади -  404 250 гривень, згідно з додатком 1 до 
цього рішення;

видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 
ЗО 132 900 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету 
територіальної громади -  29 728 650 гривень та видатки спеціального фонду 
бюджету територіальної громади -  404 250 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 
50 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету 
територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 193 000 гривень, що 
становить 1 відсоток видатків загального фонду бюджету територіальної 
громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 
бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.



3. Затвердити на 2020 
до цього рішення.

рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком

Делегувати виконавчому комітету Великохутірської сільської ради 
повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів 
трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільської 
ради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет територіальної 
громади.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 10 137 185 гривень згідно з додатком 
5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади 
належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 
міжбюджетні трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу 
України (крім субвенцій, визначених статтею 69 і та частиною першою статті 
71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 
визначені частиною 1 статті 15 та частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу 
України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 
територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 і Бюджетного 
кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 
15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками бюджету об’єднаної територіальної громади 
видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 
користування;



- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу.

8. Доручити начальнику фінансового відділу виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради здійснювати у 2020 році на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної 
громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 
право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 
касових розривів бюджету об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із 
забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 
з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної 
громади забезпечити:

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

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 
бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 
бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

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

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

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

5) взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з 
урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

7) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,



які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожної 
видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 
розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Якщо після прийняття рішення про бюджет територіальної громади 
повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано 
бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного 
головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного 
розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не 
припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг 
іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. 
Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюється за рішенням 
виконавчого комітету сільської ради, погодженим постійною комісією 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, та соціально- 
економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною 
програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету 
територіальної громади фінансовий відділ виконавчого комітету сільської 
ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів 
здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі 
бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, 
а також в розрізі класифікації кредитування бюджету -  щодо надання кредитів 
з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання 
кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд 
бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку 
за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним 
фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської 
ради, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших 
видатків бюджету територіальної громади і надання кредитів з бюджету 
територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, 
здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим 
з постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 
та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет територіальної 
громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним 
фондами бюджету територіальної громади на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення 
інших видатків;



видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонувань 
органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими 
бюджетними програмами.

12. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України 
встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим 
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності 
підприємствами та організації, які належать до комунальної власності 
об’єднаної територіальної громади, або у статутних фондах яких є частка
комунальної власності об’єднаної територіальної громади, у розмірі_______
відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх 
статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. Частина чистого прибутку зараховується на 
відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету 
громади.

Підприємства та організації, які належать до комунальної власності 
територіальної громади, сплачують частину чистого прибутку за результатами 
фінансово-господарської діяльності 2020 року та наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році, у строки, 
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств

13. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

14. Секретарю Великохутірської сільської ради оприлюднити це 
рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті 
«Драбівщина».

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, та 
економічного розвитку Великохутірської сільської ради.

2. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



Пояснювальна записка 
до проекту рішення

«Про бюджет Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік»

(код бюджету 23532000000)

В основу формування обсягів доходів і витрат проекту бюджету 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2021 рік покладено 
вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються 
місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 травня
2020 р. № 541-р «Про затвердження перспективного плану формування 
територій громад Черкаської області», яким визначені адміністративні центри 
та затверджені території територіальних громад Черкаської області, у 2021 
році затверджується бюджет - «Великохутірської сільської територіальної 
громади». До складу якої входять с.Великий Хутір, с.Безбородьки, с. 
Рецюківщина, с. Рождественське та селище Ашанівка

На виконання частини першої та восьмої статті 75 Бюджетного кодексу 
України Міністерством фінансів України листами від 13 серпня 2020 року 
№ 05110-14-6/25074; від 18 вересня 2020 року № 05110-14-6/28827 та від 
21 вересня 2020 року № 05110-14-6/28961 доведені особливості складання 
проектів місцевих бюджетів на 2021 рік.

Згідно роз’яснень, наданих Міністерством фінансів України, схвалення 
проектів бюджетів територіальних громад на 2021 рік має здійснюватися після 
формування нового складу виконавчих органів відповідних місцевих рад.

14 вересня 2020 року Уряд схвалив проект Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік» та подав на розгляд Верховної Ради 
України (реєстр. № 4000 від 14.09.2020). 05.11.2020 підтримала внесений 
урядом проект державного бюджету України на 2021 рік у першому читанні. 
26 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований 
Мінфіном проект Державного бюджету-2021 до другого читання та направив 
на розгляд Парламенту.

Проект бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на
2021 рік сформовано на підставі чинного бюджетного та податкового 
законодавства.

Особливості складання розрахунків під час формування проекту 
бюджету Великохутірської сільської територіальної громади на 2021 рік

1. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку 
України на 2021 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 
29 липня 2020 року № 671:



Показники 2021 р^ай
Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року),

відсотків
107,3

Фонд оплати праці найманих працівників і грошового 
забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

1 417

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників,
брутто, гривень

13 632

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією 
Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили

відповідного віку

9,2

2. Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 
розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:_________

Показники 2021 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:

з 1 січня року (гривні) 
з 1 грудня року (гривні)

6 000 
6 500

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня року (гривні) 
з 1 липня року (гривні)

2 670 
2 893

Розмір прожитковий мінімум:
Показники 2021 рік

3 розрахунку на одну особу:
- з 1 січня року (гривні) 2 189
- з 1 липня року (гривні) 2 294
- з 1 грудня року (гривні) 2 393

(гривні)

Категорія осіб
2021 рік

з 1 січня 3 1 липня з 1 грудня
Дітей віком до 6 років 1 921 2 013 2 100

Дітей віком від 6 до 18 років 2 395 2 510 2 618
Працездатних осіб 2 270 2 379 2 481

Осіб, які втратили працездатність 1 769 1 854 1 934

3. Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в 
національній валюті виходячи із:

Показники 2021 рік
Обмінний курс гривні до долара СІЛА, в середньому за період,

гривень за долар СІЛА
29,1

Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро 36,7



4. Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2021 рік:

Міжбюджетний
трансферт

Затвердженно в 
бюджеті громади 

на 2020 рік, 
тис.грн.

Проект 
державного 

бюджету на 2021 
рік, тис.грн.

Відхилення,
тис.грн.

Освітня 
субвенція 3 
державного 

бюджету 
місцевим 
бюджетам

5 222,3 9 332,9 4 110,6

Довідково:
В рамках заходів реформи фінансування системи охорони здоров'я, у 

зв 'язку з переведенням медичних закладів в статус комунальних 
некомерціших підприємств охорони здоров 'я, та відповідно, їх переходом на 
модель оплати медичних послуг, наданих пацієнтам, за рахунок коштів 
отриманих за договорами з Національною службою здоров'я України, в 
проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам не 
передбачена.

Базовий рівень, який формує бюджет громади.

Види платежів Бюджети
громад

Районні
бюджети

Податкові платежі

Податок та збір на доходи фізичних осіб 60% -

Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності

100% 100%



Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів державного значення (рубки головного 
користування)

37%

Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів місцевого значення

100% -

Рентна плата за спеціальне використання води 
водних об'єктів місцевого значення

100% -

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення

5%

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення

100%

Рентна плата за користування надрами для 
видобування нафти, природного газу та газового 
конденсату

3%

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів

100%

Місцеві податки і збори

Податок на 
майно

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів

100% -

Туристичний збір 100% -

Єдиний податок 100% -

Неподаткові платежі

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об’єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету

згідно з рішенням 
відповідної місцевої 
ради



Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів

100% -

Адміністративні штрафи та інші санкції 100% 100%

Плата за ліцензії на певні види господарської 
діяльності та сертифікати, що видаються 
виконавчими органами місцевих рад і місцевими 
органами виконавчої влади

100% 100%

Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

100% 100%

Плата за надання інших адміністративних послуг 100% 100%

Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

100% 100%

Надходження від орендної плати за 
користування комунальним майном

згідно з рішенням 
відповідної місцевої 
ради

Державне мито 100% -

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини) 100% 100%

Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної 
власності

100% 100%

Прогнозний обсяг доходів бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) визначено в сумі 19 800 000 гривень, з них:

-  загальний фонд -19395750 гривень;
-  спеціальний фонд -  404 250 гривень.

Загальний фонд бюджету Великохутірської сільської 
територіальної громади



Розрахунковий показник надходжень до загального фонду сільської 
бюджету територіальної громади на 2021 рік визначено в сумі -  19 395 750 
гривень.

Основним платежем надходжень загального фонду сільського бюджету 
територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, що складає 45,1 
відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду.

Податок на доходи фізичних осіб, який зараховується в розмірі 60 
відсотків, розрахунково становить -  8 447 000 гривень.

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до 
норм Бюджетного кодексу України і Податкового кодексу України з 
урахуванням соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової 
ставки у розмірі 18 відсотків. Враховано підвищення мінімальної заробітної 
плати до 6 000 грн., та посадового окладу (тарифної ставки) працівника 
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до 2 670 гривень.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб є:
-  СТОВ «Агрофірма Великий Хутір»;
-  Великохутірська сільська рада;
-  СТОВ «Придніпровський край»;
-  ПРАТ «Безбородьківська АВКФ»
Місцеві податки, що складають 48,7 відсотка від прогнозного показника 

доходів загального фонду, обраховані на основі очікуваних надходжень за 
2020 рік та складають 9 977 950 гривень.

Прогноз надходжень внутрішніх податків на товари та послуги 
визначений у сумі 681 800 грн. (розрахунок здійснено на базі очікуваних 
надходжень за 2020 рік).

Плата за надання інших адміністративних послуг заплановано у сумі 
288 100 грн. (розрахунок здійснено на базі очікуваних надходжень за 2020 рік).

Державне мито заплановано у сумі 100 гривень (розрахунок здійснено 
на базі очікуваних надходжень за 2020 рік).



Динаміка надходжень основних податків за
2020-2021 роки
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■  Очікуване виконання за 2020рік ■  Бюджет 2021 року

Спеціальний фонд бюджету територіальної громади
Складовими частинами спеціального фонду бюджету Великохутірської 

сільської територіальної громади є екологічний податок та власні 
надходження бюджетних установ, які згідно ст.13 Бюджетного кодексу 
України мають цільове спрямування.

Екологічний податок визначено в сумі 9 050 гривень (розрахунок 
здійснено на базі очікуваних надходжень за 2020 рік та з врахуванням змін до 
Податкового кодексу України).

Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ визначений 
на підставі розрахунків у обсязі 342 000 гривень.

Цільові фонди заплановано у сумі 53 200 гривень (розрахунок здійснено 
на базі очікуваних надходжень за 2020 рік)

Міжбюджетні трансферти
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються сільському бюджету з 

державного бюджету по загальному фонду складає 9 332 900 гривень.
-  освітня субвенція з державного бюджету -  9 332 900 гривень.

Керуючись частиною 1 статті 20 та статтею 18 прикінцевих та 
перехідних положень Бюджетного кодексу України, проект сільського 
бюджету територіальної громади на 2021 рік складено із застосуванням 
програмно-цільового методу у бюджетному процесі.



З метою збалансування бюджету, виходячи з обмежених можливості 
дохідної частини сільського бюджету територіальної громади, видаткова 
частина проекту бюджету спрямована на вкрай необхідні потреби, 
враховуючи режим економії у проведенні видатків, ефективного та 
раціонального використання коштів.

При формуванні видаткової частини сільського бюджету територіальної 
громади, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2021 році враховані 
обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої та додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я), визначені у законі про Державний бюджет України на 2021 рік та 
власні ресурси сільського бюджету територіальної громади.

Обсяг освітньої субвенції, так як і у 2020 році, спрямовується виключно 
на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної 
середньої освіти.

З урахуванням вищезазначеного, загальний обсяг видатків по 
головному розпоряднику коштів сільського бюджету територіальної громади 
в проекті бюджету на 2021 рік складає ЗО 132 900 гривень.

Фонд заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 2021 рік 
обраховано на існуючу штатну чисельність по тарифних розрядах по 
обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

-  запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників 
бюджетної сфери з 01 січня -  6000 гривень та посадового окладу (тарифної 
ставки) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки -  
2670 гривень;

-  матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, 
працівникам культури у розмірі одного посадового окладу під час надання 
основної щорічної відпустки;

-  встановлення розміру єдиного соціального внеску на рівні 
22 відсотки.

Відповідно фонд заробітної плати з нарахуваннями по установах 
бюджетної сфери сільського бюджету територіальної громади розраховано в 
сумі 21 647 297 гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з 
урахуванням очікуваного споживання натуральних показників у 2019 році, 
діючих тарифів та індексів прогнозного підвищення у 2019 році за 
обрахунками Міністерства фінансів України та передбачені у загальній 
сумі 1 677 033 гривень.

Резервний фонд



Пропонується резервний фонд сільського бюджету 
громади на 2021 рік затвердити в обсязі -  193 000 гривень.

територіаль.і*

Спеціальний фонд
Обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету територіальної 

громади на 2021 рік визначений у сумі 404 250 гривень, з них по установах 
освіти -  40 000 гривень, установі соціального захисту -  302 000 гривень, на 
екологію -  9 050 гривень та цільові фонди рад -  53 200 гривень.



ПРОЄ,

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII
с. Великий Хутір

Про розгляд клопотання гр. Новак 
Олександра Юрійовича про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в с. Рождественське

Розглянувши клопотання громадянина Новака Олександра 
Юрійовича, який мешкає за адресою: вул. Терещенко, буд. 22, 
м. Золотоноша, Черкаської області, про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
площею 2,0га для ведення особистого селянського господарства, яка 
розташована за адресою: с. Рождественське, Драбівського району,
Черкаської області, постійна комісія з питань земельних відносин, 
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, 
житлово-комунального господарства та благоустрою, встановила, що 
зазначена вище земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту 
с. Рождественське і перебуває у комунальній власності Великохутірської 
сільської ради. Відповідно до рішення Великохутірської сільської ради №18- 
31/УІІ від 20.02.2020року «Про добір земельних ділянок право оренди яких 
виставляється на земельні торги та надання дозволу на виготовлення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із зміною 
цільового призначення», дана земельна ділянка включена до переліку 
земельних ділянок право оренди, яких підлягає продажу на земельних 
торгах. Враховуючи вище викладену інформацію, та пропозицію постійної 
комісії з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам'яток, історичного середовища, житлово-комунального господарства 
та благоустрою, керуючись статтею 12, пунктом 3 статті 136 Земельного 
Кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :



1. Відмовити гр. Новаку Олександру Юрійовичу у наданні дозволу 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 2,0000га - для ведення особистого селянського 
господарства, яка розташована за адресою: с. Рождественське, Драбівський 
район, Черкаська область (за межами населеного пункту), яка перебуває у 
комунальній власності Великохутірської сільської ради (Драбівського 
району) Золотоніського району Черкаської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, 
історичного середовища, житлово-комунального господарства та 
благоустрою.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» ________ 202Ороку № 2- /VIII

Про встановлення надбавки за високі 
досягнення в праці та за виконання 
особливо важливої роботи сільському 
голові та працівникам апарату та 
виконавчих органів Великохутірської 
сільської ради

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 15, 21 Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування, Постанови Кабінету Міністрів України 
№268 від 09.03.2006р. «Про впорядкування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших 
органів» із змінами та доповненнями, листа Міністерства соціальної політики 
України від 19.12.2016 року №21289/0/2-16/28, Постанови Кабінету Міністрів 
України №441 від 03.06.2020 «Про внесення змін у додатки до постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268», Великохутірська 
сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Враховуючи сумлінне та якісне виконання конкретних завдань та 
посадових обов’язків, покладених на сільського голову, професіоналізм, 
компетентність, ініціативність, значні зусилля щодо виконання сільського 
бюджету, благоустрою території населених пунктів Великохутірської 
сільської територіальної громади, забезпечення законності та правопорядку, 
установити та виплачувати щомісячно Великохутірському сільському голові 
Шинкаренко Ніні Олександрівні на 2020-2021 роки, надбавку за високі 
досягнення в праці у розмірі 50 % від посадового окладу з урахуванням 
надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 
вислугу років, починаючи з 12 листопада 2020 року.



2. Дати дозвіл Великохутірському сільському голові Шинкарева 
Н.О. щомісячно виплачувати надбавку за високі досягнення в праці або за 
виконання особливо важливої роботи працівникам апарату та виконавчих 
органів Великохутірської сільської ради у розмірі 50% від посадового окладу 
з урахуванням надбавки за ранг та за вислугу років згідно розпорядження 
сільського голови.

3. Розміри виплат, встановлених цим рішенням, змінюються у разі 
зміни чинного законодавства та виносяться на розгляд комісії та сесії сільської 
ради.

4. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості 
роботи, порушення трудової дисципліни, надбавки за високі досягнення в 
праці та виконання особливо важливої роботи скасовується або їх розмір 
зменшується за розпорядженням сільського голови.

5. Головному бухгалтеру сільської ради проводити нарахування 
надбавки за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливої 
роботи згідно рішення Великохутірської сільської ради та розпорядження 
сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці сільської ради.

6. Дане рішення набирає чинності з 12.11.2020року та діє до 
31.12.2021року.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку.

Великохутірський сільськи голова Ніна ШИНКАРЕНКО



ПРОЄКТ

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

«___» _________202Ороку № 2- /VIII

Про встановлення надбавки за вислугу 
років сільському голові

Відповідно до 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого 
самоврядування", абзацу 2 пункту 6, абзацу 1 підпункту 4 пункту 3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами та 
доповненнями), Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229, 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Установити надбавку за вислугу років Великохутірському 
сільському голові Шинкаренко Ніні Олександрівні у розмірі 25 відсотків до 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 
самоврядування за стаж служби в органах місцевого самоврядування, що дає 
право на встановлення зазначеної надбавки та становить 18 (сімнадцять) років 
19 (дев’ятнадцять) місяців 20 (двадцять) днів.

Підстава: - довідка про розрахунок служби в органах місцевого 
самоврядування від 01.12.2020року .

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великохутірської 
сільської ради (Соломасі Л.М.) виплату зазначеної надбавки проводити 
щомісяця одночасно з виплатою заробітної плати.

З. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку.

Великохутірський сільський голова Ніна ШИНКАРЕНКО




