
 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

Про ліквідацію сільської виборчої комісії 

 Відповідно до статті 8 Закону України «Про об’єднання територіальних 

громад»,  ст. 25,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України  «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  та 

громадських формувань»,  враховуючи Постанову Золотоніської районної 

територіальної виборчої комісії Черкаської області від 25 серпня 2020 року 

№5 «Про утворення та формування сільських, селищних територіальних 

виборчих комісій Золотоніського району Черкаської області», 

Великохутірська сільська рада  

в и р і ш и л а: 

1. Припинити шляхом ліквідації юридичну особу: 

Безбородьківську сільську виборчу комісію Драбівського району 

Черкаської області (адреса 19835 Черкаська область, Драбівський район, 

село Безбородьки, вулиця Громова, будинок 12, ЄДРПОУ 34226203). 

2. Призначити комісію з ліквідації Безбородьківської сільської 

виборчої комісії та затвердити її склад, що додається. 

3. Комісії з ліквідації сільських виборчих комісій здійснити всі 

необхідні заходи, передбачені чинним законодавством. 

4. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів – два місяці 

з дня оприлюднення на офіційному веб – сайті центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців повідомлення про 

рішення щодо припинення сільських виборчих комісій. 

5. Ліквідаційна комісія знаходиться за адресою: с. Великий Хутір,             

вул. Куниці 10, Драбівського району, Черкаської області. 

6. Уповноважити головного спеціаліста – юриста Зеленько Надію 

Миколаївну (паспорт  № 003061084,  видано органом 7115 від 05.03.2019 

року), письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію та 

вчиняти дії, необхідні для державної реєстрації юридичних осіб, зазначених в 

пункті 1 даного рішення. 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

 

 Про прийняття закладів освіти у  

комунальну власність Великохутірської   

сільської територіальної громади (у особі 

Великохутірської сільської ради) 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 

17.11.2020року та беручи до уваги рішення Великохутірської сільської ради 

від 22.12.2020року №3-6\VIII«Про безоплатне прийняття майна (майнових 

прав) у комунальну власність Великохутірської сільської територіальної 

громади (у особі Великохутірської сільської ради) зі спільної власності 

територіальних громад  Золотоніського району Черкаської області, 

Великохутірська сільська рада  

  В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити акт прийому-передачі закладів освіти зі спільної власності 

територіальних громад Золотоніського району Черкаської області у 

комунальну власність  Великохутірської сільської територіальної громади  (у 

особі Великохутірської сільської ради), а саме: 

- Безбородьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Драбівської 

районної ради Черкаської області (код в ЄДРПОУ 24353281), яка 

зареєстрована за адресою: вулиця Шевцової,  будинок 18,   с. Безбородьки  

Золотоніський район Черкаська область. 

-  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку  

«Берізка» села Безбородьки Безбородьківської сільської ради Драбівського 

району Черкаської області ( код в  ЄДРПОУ 24353950), який зареєстрований 

за адресою : вулиця Набережна, будинок  2/А  с. Безбородьки Золотоніський 

район Черкаська область. 

2. Встановити , що з 1 січня 2021 року власником установ освіти, зазначених 

у п.1 цього розпорядження є Великохутірська сільська рада Золотоніського 

району Черкаської області. 

3. Начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації 

надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради (Вольф Л.Г.): 



3.1.Ознайомити всіх працівників відповідних установ освіти з даними 

рішеннями. 

3.2.  Врегулювати трудові відносини працівників установ освіти,зазначених у 

п.1 цього рішення,у відповідності до положень Кодексу законів про працю. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету та економічного розвитку 

Великохутірської сільської ради. 

 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

                 

 Про внесення змін до рішення 

Великохутірської сільської ради від 

24.12.2019року №16-21/VII «Про 

створення Великохутірської публічної 

центральної бібліотеки з філіями в селі 

Рождественське та селищі Рецюківщина і 

бібліотечним пунктом в селі Великий 

Хутір» 

                         

Відповідно до статей 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей  9, 16, 19 Закону України «Про культуру», 

статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  

розпорядження  Кабінету Міністрів України від 06 травня 2020 року №541-р 

«Про затвердження перспективного плану формування територій 

громад Черкаської області», Закону України від 19.07.2020 року №807-ІХ 

«про утворення та ліквідацію районів» та в результаті приєднання до 

Великохутірської сільської територіальної громади села Безбородьки 

Безбородьківської сільської ради Драбівського району Черкаської області. 

Великохутірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  

1.  Пункт 1 рішення Великохутірської сільської ради від 24.12.2019року 

№16-21/VII «Про створення Великохутірської публічної центральної 

бібліотеки з філіями в селі Рождественське та селищі Рецюківщина і 

бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір» після слів «з філіями» 

доповнити словами «селі Безбородьки». 



2. Пункт 2 рішення Великохутірської сільської ради від 24.12.2019року 

№16-21/VII «Про створення Великохутірської публічної центральної 

бібліотеки з філіями в селі Рождественське та селищі Рецюківщина і 

бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір» після слів «з філіями» 

доповнити словами «селі Безбородьки». 

3. Пункт 3 рішення Великохутірської сільської ради від 24.12.2019року 

№16-21/VII «Про створення Великохутірської публічної центральної 

бібліотеки з філіями в селі Рождественське та селищі Рецюківщина і 

бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір» доповнити підпунктом 3.5 

з таким змістом «Положення про Безбородьківську бібліотеку-філію 

Великохутірської публічної центральної бібліотеки (додаток 5)». 

4. Підпункт 3.1., пункту 3 рішення Великохутірської сільської ради від 

24.12.2019року №16-21/VII «Про створення Великохутірської 

публічної центральної бібліотеки з філіями в селі Рождественське та 

селищі Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір», а 

саме:  «Положення про Великохутірську публічну центральну 

бібліотеку з філіями в селі Рождественське та селищі Рецюківщина і 

бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір (додаток 1)»,   викласти в 

новій редакції. 

5. Завідувачу Великохутірської публічної центральної бібліотеки з 

філіями в селі Рождественське, селі Безбородьки та селищі 

Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір при 

здійсненні своїх повноважень врахувати внесені до рішення зміни. 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу  

освіти, культури, молоді та спорту і організації надання соціальних 

послуг  Вольф Л.Г. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  1  

до рішення Великохутірської  сільської ради 

№    /VІІІ від ________ р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Великохутірську публічну центральну бібліотеку 

з філіями в селі Рождественське, селі Безбородьки та селищі 

Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі Великий Хутір 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

        1.1. Великохутірська публічна центральна бібліотека з філіями в селі 

Рождественське, селі Безбородьки та селищі Рецюківщина і бібліотечним 

пунктом в селі Великий Хутір (надалі ПЦБ, бібліотека з філіями, бібліотека ) 

- публічний,   бібліотечно-бібліографічний, культосвітній, інформаційний 

заклад, що забезпечує загальнодоступність книг, періодичних видань та 

інших носіїв інформації користувачам всіх категорій, що  проживають  на  

території  даного  регіону. 

1.2. Великохутірська публічна центральна бібліотека є структурним 

підрозділом   Великохутірської сільської  ради. 

       1.2.1. Засновником Великохутірської публічної  центральної бібліотеки з 

філіями являється Великохутірська сільська рада (далі – Засновник). 

Бібліотека заснована на майні комунальної власності Великохутірської 

сільської об’єднаної територіальної громади. Великохутірській ПЦБ 

підпорядковані   3 бібліотеки – філії в селі Рождественське, селі Безбородьки 

та селищі Рецюківщина і бібліотечний пункт села Великий Хутір. 

Приміщення бібліотек – філій і бібліотечного пункту перебувають у 

комунальній власності територіальної  громади  Великохутірської сільської 

ради. 

      1.3. ПЦБ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, Постановами Верховної ради України, актами Президента України 

та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу 

управління  та  іншими  нормативно-правовими актами і цим Положенням. 

     1.4. Право внесення змін і доповнень до цього Положення належить 

Засновнику. 

     1.5. Дане Положення, розроблене відповідно до Закону України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». 

     1.6. ПЦБ з філіями  в  питаннях  фінансово-господарської діяльності, в 

питаннях управління майном підпорядкована Великохутірській сільській 

раді. 



     1.7. Великохутірська публічна центральна бібліотека є головною 

бібліотекою громади. Вона формує, зберігає і організовує єдиний фонд 

документів, визначає його структуру та здійснює розподіл між бібліотеками 

– філіями, а також є організаційно-методичним центром для них. 

    1.8. Великохутірська публічна центральна бібліотека має єдиний штат 

працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, 

обробкою документів і центральним книгосховищем, єдиний довідково-

пошуковий апарат зі зведеними каталогами (алфавітним та систематичним). 

     1.9. Великохутірська публічна центральна бібліотека фінансується з 

місцевого бюджету  в межах коштів, передбачених  на  утримання  бібліотеки 

та філій. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, 

одержаних  бібліотеками  від  надання  платних послуг, пожертвувань  та  

інших  джерел,  не  заборонених  законодавством. 

     1.10. Великохутірська публічна центральна бібліотека  не  є юридичною 

особою.   Бібліотека  здійснює оперативний облік  та статистичну звітність 

результатів своєї роботи за формами,  встановленими органами державної 

статистики. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 

        2.1. Повне найменування українською мовою: «Великохутірська 

публічна  центральна бібліотека з філіями в селі Рождественське, селі 

Безбородьки та селищі Рецюківщина і бібліотечним пунктом в селі Великий 

Хутір». 

Скорочене українською мовою: «Великохутірська ПЦБ». 

        2.2. Місце знаходження  Великохутірської ПЦБ: вул.Центральна, 21                                                      

с. Великий Хутір Золотоніський район Черкаська область.  

 

3. ОРГАНІАЦІЯ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  НАСЕЛЕННЯ 

 

         3.1. Великохутірська ПЦБ  забезпечує громадянам рівні права на 

бібліотечне    обслуговування, незалежно від їх статі, віку, національності, 

освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця 

проживання. Бібліотеки – філіали та бібліотечний пункт, які входять до 

складу Великохутірської ПЦБ, здійснюють свою діяльність, виходячи з 

особистих, соціальних та інших інформаційних потреб жителів свого регіону. 

       3.2. Великохутірська ПЦБ обслуговує населення через абонементи, 

читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, може здійснювати 

дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій. 

       3.3. Користувачі Великохутірської ПЦБ мають доступ до єдиного 

бібліотечного фонду через центральну сільську бібліотеку або зручну для 



них бібліотеку – філіал. Бібліотеки Великохутірської ПЦБ використовують 

наявні технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації. 

 

4. ФОРМУВАННЯ   І ВИКОРИСТАННЯ   ЄДИНОГО 

БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 

 

       4.1. Єдиний бібліотечний фонд Великохутірської ПЦБ є універсального 

профілю і формується на різних носіях інформації. 

       4.2. Фонд публічної центральної бібліотеки включає найбільше повне 

зібрання документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна 

література, що знаходиться в декількох або одному примірнику, найбільш 

важливі інформаційні і бібліографічні документи зберігаються  у ПЦБ. 

       4.3. Фонд бібліотеки-філіалу та бібліотечного пункту формується з 

урахуванням інформаційних потреб з особливостей населення свого регіону. 

       4.4. Великохутірська публічна центральна бібліотека  з філіями  в селі 

Рождественське та селищі Рецюківщина і бібліотечним пунтом села Великий 

Хутір забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного 

фонду ПЦБ; оперативність надходження нових документів у філії ПЦБ; 

вивчення потреб користувачів, ступеня їхнього задоволення фондами. 

      4.5. ПЦБ здійснює сумарний та індивідуальний облік документів, що 

надходять до ПЦБ ; бібліотеки – філіали, бібліотечний пункт ведуть 

сумарний та індивідуальний облік свого фонду. 

     4.6. Великохутірська публічна центральна бібліотека регулярно інформує 

бібліотеки – філіали, бібліотечний пункт про нові надходження, створює 

довідково-пошуковий апарат на фонд ПЦБ, у тому числі зведені каталоги. 

Бібліотеки – філіали, бібліотечний пункт, ведуть каталоги у картотеки на свої 

фонди. 

     4.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду   

Великохутірської ПЦБ, складання акта, виключення з форми обліку, 

довідково – бібліографічного апарату), здійснює  ПЦБ за поданням актів 

бібліотеками – філіалами, бібліотечного пункту; зняття з балансового 

рахунку здійснює бухгалтер  Великохутірської сільської ради. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ЦБ 

 

        5.1. Великохутірську публічну центральну бібліотеку з філіями  в селі 

Рождественське, селі Безбородьки та селищі Рецюківщина і бібліотечним 

пунтом села Великий Хутір очолює завідувач. Завідувач призначається і 

звільняється з посади розпорядженням сільського голови.   

        5.2. Завідувач ПЦБ щорічно звітує на засіданні виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради про свою діяльність та діяльність бібліотек – 

філіалів, бібліотечного пункту. 



       5.3. Завідувач виступає від імені Великохутірської ПЦБ на правах 

особистої відповідальності, представляє її в організаціях і установах. 

       5.4. Призначає і звільняє працівників бібліотечної системи на підставі 

чинного законодавства сільський голова. 

       5.5. Бібліотечний фонд, майно обладнання усіх бібліотек – філіалів, 

бібліотечного пункту Великохутірської ПЦБ знаходяться на балансі 

Великохутірської сільської ради. 

 

6. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЦБ 

 

       6.1. Реорганізація, перепрофілювання Великохутірської ПЦБ та її філій, 

пунтів здійснюються за рішенням засновника у відповідності до чинного 

законодавства. 

       6.2. Ліквідація ПЦБ здійснюється за рішенням Засновника або суду 

ліквідаційною  комісією, призначеною  Засновником або судом. 

       6.3. Майно та кошти Великохутірської ПЦБ, що залишилися  після  

проведення  ліквідаційних заходів  передаються  Засновнику. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Надія ГРИЦАЧЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до рішення Великохутірської   

сільської ради 

№ _____/VІІІ від _________ р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Безбородьківську бібліотеку – філію  

Великохутірської публічної центральної бібліотеки 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Безбородьківська бібліотека – філія Великохутірської публічної  

центральної бібліотеки (надалі бібліотека – філія, бібліотека – філія ПЦБ) є 

публічною, культурно – освітньою та інформаційною установою, що 

обслуговує населення даного регіону. 

 1.2. Бібліотека – філія здійснює свою діяльність, керуючись 

Конституцією України, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу», нормативними актами та документами з бібліотечної справи, 

постановами і рішеннями вищестоящими  органами та даним Положенням. 

 1.3. Загальне методичне керівництво бібліотекою – філією здійснює 

завідувач Великохутірської публічної центральної бібліотеки ( надалі 

Великохутірська  ПЦБ). 

 1.4. Безбородьківська бібліотека – філія доступна та безкоштовна для 

користувачів. 

 1.5. Безбородьківська бібліотека – філія може надавати користувачам 

додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством. 

 1.6. Бібліотека – філія являється структурним підрозділом 

Великохутірської ПЦБ. 

 1.7. Бібліотека – філія працює під керівництвом Великохутірської ПЦБ 

і їй підзвітна. 

 1.8. Великохутірська сільська рада забезпечує бібліотеку – філію 

відповідним приміщенням і устаткуванням. 

 

2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 2.1. Забезпечувати повне, якісне і оперативне бібліотечно - 

бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів згідно з їх 

інформаційними запитами на основі широкого доступу до книжкових фондів. 

 2.2. Формувати бібліотечний фонд відповідно до інформаційних потреб 

читачів. 



 2.3. Сприяти вихованню гармонійної морально досконалої особистості, 

свідомої свого громадянського обв’язку, відкритої до інтелектуального, 

духовного і творчого розвитку. 

 2.4. Розкривати через книгу зміст загальних цінностей, історичної 

наукової та культурної спадщини країни. 

 2.5. Проводити самостійно, спільно з іншими організаціями та 

установами просвітницьку роботу з питань книгознавства, інформатики, 

бібліотекознавства та бібліографії. 

 2.6. Виховувати інформаційну культури читачів, прищеплювати їм 

навички користування книгою та бібліотекою. 

 2.7. Співпрацювати та взаємодіяти з бібліотеками інших систем та 

відомств, організаціями та установами, приватними структурами. 

 2.8. Проводити рекламно-популяризаторську роботу по розкриттю 

бібліотечних фондів. 

 2.9. Безкоштовно забезпечувати читацький контингент села основними 

бібліотечними послугами. 

 2.10. Надавати читачам додаткові платні послуги відповідно діючим 

постановам, виходячи з наявності умов та можливостей на місцях. 

 2.11. Здійснювати господарсько-економічну діяльність, спрямовану на 

покращення умов праці читачів  

 

3. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ – ФІЛІЇ 

 

 3.1. Представляти бібліотечний заклад в різних установах і 

організаціях, брати безпосередньо участь в роботі конференцій, нарад, 

семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності. 

 3.2. Користуватися виділеними бібліотеці асигнуваннями, виділеними 

сільською радою та з інших джерел фінансування. 

 3.3. Визначати джерела комплектування своїх фондів. 

 3.4. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів 

бібліотеки. 

 3.5. Вилучати та реалізовувати документи із своїх фондів відповідно до 

нормативно - правових актів. 

 

4. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ  

 

 4.1. Безбородьківська бібліотека - філія здійснює оперативний облік та 

статистичну звітність результатів своєї роботи за формами встановленими 

органами державної статистики. 

 4.2. Річні плани і звіти про роботу бібліотеки подаються до 

Великохутірської ПЦБ та погоджуються із сільським головою. 



 4.3. За фальсифікацію фактів обліку і звітності бібліотекар( провідний 

бібліотекар) несе відповідальність у законодавчому порядку.  

 

 

5. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 5.1. Керівництво бібліотекою-філією здійснює бібліотекар, який 

призначається та звільняється розпорядженням сільського голови за 

погодженням завідувача Великохутірської ПЦБ. 

 5.2. Бібліотекар повністю відповідає за роботу бібліотек-філії. 

 5.3. Великохутірська  сільська рада забезпечує бібліотеку-філію 

необхідними службовими і виробничими приміщеннями, комп’ютерною 

технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням і устаткуванням.  

 5.4. Фінансування діяльності здійснюється за рахунок бюджету 

сільської ради відповідно до програмно-кошторисної документації, цільового 

фінансування, регіональних, програмних надходжень, можливого 

фінансування від виконання платних послуг, від компенсації збитків, 

спонсорства, за договорами з окремими підприємствами та організаціями. 

 5.5. Забороняється використовувати приміщення для робіт, не 

передбачених завданням бібліотеки-філії. 

 5.6. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність 

бібліотеки-філії визначаються цим Положенням. 

 5.7. Правила користування бібліотекою-філією розробляються на 

підставі типового положення і затверджуються сільським головою. 

 5.8. Бібліотечний працівник бібліотеки – філії несе відповідальність за 

збереження бібліотечного фонду та майна бібліотеки відповідно до діючого 

законодавства. 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ. 

 

 6.1. Зміни та доповнення до даного Положення вносить 

Великохутірська сільська рада. 

 6.2. Бібліотека-філія має право подавати у письмовому вигляді 

пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Положення  Великохутірській 

сільській раді, яка його затверджує. 

 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ – ФІЛІЇ 

 

 7.1. Реорганізація, перепрофілювання Безбородьківська бібліотека – 

філії Великохутірської ПЦБ здійснюється за рішенням Засновника у 

відповідності до чинного законодавства. 



 7.2. Ліквідація бібліотеки – філії здійснюється за рішенням Засновника 

або суду ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або судом . 

 7.3. Майно та кошти бібліотеки – філії, що залишилися після 

проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику. 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Надія ГРИЦАЧЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 _________ 2021року                                                                         №____/VIIІ 

 

Про призначення директора комунального 

закладу «Центр надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради  

Золотоніського району Черкаської області» 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» із змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 

№177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг», 

враховуючи рекомендації конкурсної комісії на зайняття вакантної посади 

директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради  Золотоніського району Черкаської області» 

(Протокол №2 від 16.01.2021року) та рішення Великохутірської сільської 

ради від 22.12.2020 року №3-13\VIII «Про створення комунального закладу 

«Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради  

Золотоніського району Черкаської області», Великохутірська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Призначити на посаду «директор комунального закладу «Центр надання 

соціальних послуг Великохутірської сільської ради  Золотоніського району 

Черкаської області» Піскун Ольгу Миколаївну з 27 січня 2021року на умовах 

контракту . 

2. Доручити Великохутірському сільському голові Шинкаренко Н.О. укласти 

контракт із Піскун О.М. терміном на 5(п’ять) років.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

прав людини, законності, запобігання корупції,  регламенту, депутатської  

етики та згуртованості. 

Великохутірський сільський голова             Ніна ШИНКАРЕНКО 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

 

 Про зміну назв закладів освіти, що 

перебувають у комунальній власності  

Великохутірської сільської територіальної 

громади (у особі Великохутірської сільської 

ради)  

 

       Відповідно до ч.4 ст.22 Закону України «Про освіту», ст.8,9 Закону 

України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. ст. 104-108 Цивільного кодексу 

України, наказу Міністерства юстиції України від 07.07.2014 № 1067/5 «Про 

внесення змін до Вимог щодо написання найменування юридичної особи або 

її відокремленого підрозділу» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.07.2014 за №787/25564, враховуючи рішення Великохутірської 

сільської ради від 26.01.2021 №4-1\VIIІ «Про зміну назви Великохутірської 

сільської ради», рішення Великохутірської сільської ради від 26.01.2021 №4-

6\VIIІ «Про прийняття закладів освіти у  комунальну власність 

Великохутірської сільської територіальної громади (у особі Великохутірської 

сільської ради) Великохутірська сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Змінити назву закладу загальної середньої освіти з «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу                           

С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської сільської ради 

Драбівського району Черкаської області» на назву «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу С.А. Куниці 

села Великий Хутір Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області». 



2. Затвердити коротку назву закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів ім. Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір 

Великохутірської сільської ради Драбівського району Черкаської області -  

«ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу С.А. Куниці                           

с. Великий Хутір Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області». 

3. Затвердити Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. 

Героя Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області в новій редакції, 

додається. 

4. Уповноважити директора ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського 

Союзу С.А. Куниці с. Великий Хутір Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області Соломаху В.О. зареєструвати 

Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя 

Радянського Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області в установленому 

законодавством порядку. 

5. Змінити назву закладу загальної середньої освіти з «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів селища Рецюківщина Великохутірської 

сільської ради Драбівського району Черкаської області» на назву 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів селища Рецюківщина 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області». 

6. Затвердити коротку назву закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів селища Рецюківщина Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області -  «ЗЗСО І-ІІ ступенів селища 

Рецюківщина Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області». 

7. Затвердити Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

селища Рецюківщина Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області в новій редакції, додається. 

8. Уповноважити директора ЗЗСО І-ІІ ступенів селища Рецюківщина 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області Тараненко Л.О. зареєструвати Статут закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів селища Рецюківщина Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області в установленому законодавством 

порядку. 

9. Змінити назву закладу дошкільної освіти з «Заклад дошкільної освіти 

загального розвитку «Сонечко» с.Великий Хутір» на назву «Заклад 

дошкільної освіти загального розвитку «Сонечко» с.Великий Хутір 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області». 

10. Затвердити коротку назву закладу дошкільної освіти загального 

розвитку «Сонечко» с.Великий Хутір Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області -  «ЗДО загального розвитку 

«СОНЕЧКО» с.Великий Хутір Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області». 



11. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти загального розвитку 

«Сонечко» с.Великий Хутір Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області в новій редакції, додається. 

12. Уповноважити завідувача ЗДО загального розвитку «СОНЕЧКО» 

с.Великий Хутір Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області» Сандигу О.В. зареєструвати Статут закладу дошкільної 

освіти загального розвитку «Сонечко» с.Великий Хутір Великохутірської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області в установленому 

законодавством порядку. 

13. Змінити назву закладу дошкільної освіти з «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) загального розвитку «Берізка» села Безбородьки 

Безбородьківської сільської ради Драбівського району Черкаської 

області» на назву «Заклад дошкільної освіти загального розвитку 

«Берізка» с.Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області». 

14. Затвердити коротку назву закладу дошкільної освіти загального 

розвитку «Берізка» с.Безбородьки Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області -  «ЗДО загального розвитку 

«БЕРІЗКА» с.Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області». 

15. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти загального розвитку 

«Берізка» с.Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області в новій редакції, додається. 

16. Уповноважити завідувача ЗДО загального розвитку «БЕРІЗКА» 

с.Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області» Лебідь Н.М. зареєструвати Статут закладу дошкільної 

освіти загального розвитку «Берізка» с.Безбородьки Великохутірської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області в установленому 

законодавством порядку. 

17. Змінити назву закладу загальної середньої освіти з «Безбородьківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Драбівського району Черкаської 

області» на назву «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів села 

Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області». 

18. Затвердити коротку назву закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів села Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області -  «ЗЗСО І-ІІІ ступенів села Безбородьки 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області». 

19. Затвердити Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

села Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області в новій редакції, додається. 

20. Уповноважити директора ЗЗСО І-ІІІ ступенів села Безбородьки 

Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 

Нужну Т.П. зареєструвати Статут закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів села Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області в установленому законодавством порядку. 



21. Змінити юридичну адресу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів села Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області: з «19835, Черкаська область, Драбівський 

район, село Безбородьки, вул.Шевцової, буд.18»,   на  «19835, Черкаська 

область, Драбівський район, село Безбородьки, вул. Шкільна, буд. 12. 

22. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

Про затвердження Положення про порядок 

розгляду електронних петицій, адресованих 

Великохутірській сільській  раді  

Відповідно до частини другої статті 43, частини другої статті 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 231 Закону України 

"Про звернення громадян", керуючись Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронних звернень та 

електронних петицій» №577-VII від 02.07.2015року, та з метою 

врегулювання процедури звернення до Великохутірської сільської ради 

шляхом подання електроннної петиції Великохутірська сільська рада 

в и р і ш и л а : 

1. Затвердити Положення про порядок розгляду електронних петицій, 

адресованих Великохутірській сільській раді (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення  та постійну комісію з питань прав 

людини, законності, запобігання корупції,  регламенту, депутатської  етики 

та згуртованості. 

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 



        

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням Великохутірської 

сільської ради від 

26.01.2021року №________  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок розгляду електронних петицій, 

адресованих Великохутірській сільській раді 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до 

Великохутірської сільської ради через офіційний веб-сайт Великохутірської 

сільської ради, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. 

1.2. Електронна петиція повинна стосуватись питань, які відносяться до 

повноважень та компетенції Великохутірської сільської ради відповідно до 

Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", інших законів України без порушень особистих інтересів автора 

(ініціатора). 

1.3. Електронна петиція не може містити заклики до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини.  

1.4.Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) 

електронної петиції. 

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 

2.1. Особа, яка бажає звернутися до Великохутірської сільської ради з 

новою електронною петицією, повинна пройти реєстрацію на офіційному 

веб-сайті сільської ради шляхом заповнення спеціальної електронної форми, 

в якій зазначається прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) 



електронної петиції; адреса електронної пошти; номер контактного телефону 

(за бажанням). 

2.2. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного 

питання, обґрунтування необхідності його розгляду, пропозиція щодо його 

вирішення, а в заголовку зазначено її короткий зміст. 

2.3. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Великохутірської сільської ради протягом двох робочих днів з дня 

надсилання її автором (ініціатором). 

2.4. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам 

оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору, 

не пізніше строку, встановленого для оприлюднення. 

2.5. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої 

отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на 

офіційному веб-сайті Великохутірської сільської ради. 

III. ЗБІР ПІДПИСІВ 

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті 

Великохутірської сільської ради є датою початку збору підписів на її 

підтримку. 

3.2. Особа, яка бажає поставити свій підпис на підтримку електронної 

петиції, повинна зареєструватися на офіційному веб-сайті Великохутірської 

сільської ради шляхом заповнення відповідної форми.  

3.3. Сільська рада під час збору підписів на підтримку електронної 

петиції забезпечує: 

- безоплатність доступу та користування інформаційно-

телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір 

підписів; 

- електронну реєстрацію громадян для створення та підписання петиції; 

- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі 

підписання електронної петиції, без участі громадянина; 

- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання 

її громадянином. 

3.4. Під час збору підписів на підтримку електронної петиції на 

офіційному веб-сайті Великохутірської сільської ради обов’язково 



зазначаються дата і час оприлюднення електронної петиції та підписання її 

громадянином, інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які 

підписали електронну петицію. 

3.5. Електронна петиція, адресована Великохутірській сільській раді, 

розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 75 підписів 

громадян протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення. 

3.6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної 

кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на 

її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до закону. 

3.7. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався 

через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку 

набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного 

дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським 

об’єднанням органу, якому адресована петиція, із зазначенням інформації 

про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, 

загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи 

посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору 

підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання. 

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ 

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в 

установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Великохутірської сільської ради не 

пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів 

на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від 

громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання 

такої петиції. 

4.2. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не 

пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її 

розгляду. 

4.3. У разі визнання за доцільне, викладені в електронній петиції 

пропозиції можуть реалізовуватися Великохутірської сільською радою 

шляхом прийняття з питань, віднесених до компетенції сільської ради, 

відповідного рішення в порядку, встановленому регламентом 

Великохутіцрської сільської ради. 

4.4. Голова сільської ради, а у випадку його відсутності заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів невідкладно, але не 



пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів 

на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної 

комісії Великохутірської сільської ради, яка відповідно до предмета відання 

визначається головною з розгляду електронної петиції.  

4.5. Постійна комісія не пізніше десяти робочих днів після отримання 

електронної петиції розглядає електронну петицію на своєму засіданні. 

4.6. На засідання постійної комісії запрошується автор (ініціатор) 

електронної петиції, а вразі необхідності – представники органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, експерти, 

фахівці та інші особи. 

4.7. За результатами розгляду електронної петиції, постійна комісія 

приймає висновки або рекомендації, а також у разі необхідності готує 

відповідний проект рішення, який вноситься на розгляд пленарного засідання 

ради в порядку, визначеному регламентом Великохутірської сільської ради. 

4.8. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, за 

результатами розгляду в установленому порядку, публічно оголошується на 

офіційному веб-сайті сільської ради головою сільсьої ради, а у випадку його 

відсутності  заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

4.9. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого 

дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Великохутірської сільської  ради, а також надсилається у письмовому вигляді 

автору (ініціатору) електронної петиції або відповідному громадському 

об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної 

електронної петиції, на зазначені ними адреси електронної пошти. 

4.10. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку 

електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом трьох років з 

дня оприлюднення петиції. 

 

Секретар сільської ради                                             Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«___» _______  2021року                                                                     №   -    /VIIІ 

Про зміну назви Великохутірської 

сільської ради  

 

В зв’язку із змінами у адміністративно – територіальний устрій України та 

утворення Золотоніського району, до складу якого входить Великохутірська 

сільська територіальна громада згідно з постановою Верховної Ради України 

від 17 липня 2020 року №807-XI, враховуючи найменування сільських, 

селищних, міських рад територіальних громад, що обиралися на перших 

виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020року, які зазначені в 

Постанові Центральної виборчої комісії «Про перші вибори депутатів 

сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» від 08 серпня 

2020року та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Великохутірська сільська  рада  

в и р і ш и л а: 

1. Змінити назву Великохутірської сільської ради з «Великохутірська 

сільська рада» на  назву «Великохутірська сільська рада 

Золотоніського району Черкаської області». 

2. Затвердити коротку назву Великохутірської сільської ради  

Золотоніського району Черкаської області – «Великохутірська с/р». 

3. Великохутірському сільському голові  звернутись із заявою про 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

депутатської  етики та згуртованості. 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«___» _______  2021року                                                                     №   -    /VIIІ 

 

Про зміну назви виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 

 

В зв’язку із змінами у адміністративно – територіальний устрій 

України та утворення Золотоніського району, до складу якого входить 

Великохутірська сільська територіальна громада згідно з постановою 

Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №807-XI, враховуючи 

найменування сільських, селищних, міських рад територіальних громад, що 

обиралися на перших виборах депутатів місцевих рад 25 жовтня 2020року, 

які зазначені в Постанові Центральної виборчої комісії «Про перші вибори 

депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і 

відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року» від 08 

серпня 2020року, рішення Великохутірської сільської ради «Про зміну назви 

Великохутірська сільська рада» від 26.01.2021року №4-1\VII та керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Великохутірська 

сільська  рада  

в и р і ш и л а: 

1. Змінити назву виконавчого комітету Великохутірської сільської ради з 

«виконавчий комітет Великохутірської сільської ради» на  назву 

«виконавчий комітет Великохутірської сільської ради 

Золотоніського району Черкаської області». 

2. Затвердити коротку назву виконавчого комітету Великохутірської 

сільської ради  Золотоніського району Черкаської області – «виконком 

Великохутірської с/р». 

3. Великохутірському сільському голові  звернутись із заявою про 

внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

депутатської  етики та згуртованості. 

Великохутірський сільський голова                                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 



 

 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» ______  2021року                                                                     №   -    /VIIІ 

 

Про затвердження Статуту 

Великохутірської сільської територіальної 

громади в новій редакції 

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

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

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та 

інших особливостей місцевого самоврядування Великохутірської сільської  

територіальної громади, розглянувши проект статуту та врахувавши лист 

Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) 

від 17.12.2020 №6448\5.6-20 про відмову в державній реєстрації змін до 

Статуту Великохутірської сільської територіальної громади від 16.12.2020 

№1487\6, Великохутірська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Статут Великохутірської сільської територіальної 

громади в новій редакції   (додається). 

2. Зареєструвати Статут Великохутірської сільської територіальної 

громади в установленому законодавством порядку.    

3. Виконавчому комітету  Великохутірської сільської ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті 

Великохутірської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову. 

 

 

Великохутірський сільський голова                                  Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 



          
ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

 

Про затвердження проекту  Договору про 

співробітництво  Великохутірської  та 

Шрамківської  територіальних громад з 

метою підвищення якості надання 

адміністративних послуг населенню на 

основі спільних інтересів та цілей  

  

 Керуючись ч. 2 ст. 52, ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч. 3 ст. 12 Закону України «Про адміністративні 

послуги», враховуючи положення  Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», з метою забезпечення належної доступності 

адміністративних послуг, шляхом надання адміністративних послуг 

мешканцям  Шрамківської територіальної громади Золотоніського району 

Черкаської області через відділ «Центр надання адміністративних послуг»  

Великохутірської сільської 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект Договору про співробітництво Великохутірської  

та Шрамківської  територіальних громад з метою підвищення якості надання 

адміністративних послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей. 

2. Уповноважити  Великохутірського сільського голову Шинкаренко 

Ніну Олександрівну підписати Договір про співробітництво 

Великохутірської  та Шрамківської  територіальних громад з метою 

підвищення якості надання адміністративних послуг населенню на основі 

спільних інтересів та цілей.  

 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 цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської етики та згуртованості. 

 

 

Сільський голова                                                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

                                                                            



                                                

ЗАТВЕРДЖЕНО:  

                                                           

рішенням  

Великохутірської сільської ради                                                                                

від 26.01.2021 року №4-8\VIII___ 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ВЕЛИКОХУТІРСЬКОЇ ТА 

ШРАМКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ  ГРОМАД 

  з метою підвищення якості надання адміністративних послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей   

 

________________  «__» ____________20__ року 
 

Великохутірська сільська рада в особі сільського голови Шинкаренко 

Ніни Олександрівни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», яка надалі іменується Сторона-1, та  

Шрамківської сільської ради в особі голови  Кулі Анатолія Анатолійовича, 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти 

співробітництва, відповідно до частини третьої статті 12 Закону України 

«Про адміністративні послуги» уклали цей Договір про наступне. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Під час підготовки проекту договору про співробітництво у частині 

реалізації спільного проекту вимоги, передбачені статтями 5-8 та частиною 1 

пункту 1 статті 9 Закону України «Про співробітництва територіальних 

громад» не застосовувались, відповідно до пункту 2 статті 11 вищевказаного 

Закону. 

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам 

кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі 

реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з 

метою спільного здійснення відповідних заходів.  

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати 

співробітництва.  

 

2. МЕТА ДОГОВОРУ 

 2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про співробітництво територіальних громад», а також з метою 

вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію 

спільного проекту «Надання адміністративних послуг» (далі – Проект). 

 2.2.Метою реалізації проекту є організація співпраці в напрямку 

забезпечення якісного виконання покладених на Сторони завдань у сфері 

надання адміністративних послуг, передбачених  Переліком 



адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг (Додаток до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р). 

2.3. Предметом договору є забезпечення надання адміністративних 

послуг мешканцям Шрамківської територіальної громади Золотоніського 

району Черкаської області (надалі Шрамківська ТГ)через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради» (надалі 

ЦНАП). 

2.4. Перелік адміністративних послуг, що надаються мешканцям 

Шрамківської ТГ через ЦНАП, визначаються додатком до Договору. 

2.5. Порядок та умови організації надання адміністративних послуг 

визначаються Конституцією України, Законом України «Про адміністративні 

послуги», іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами, 

що регулюють правовідносини у цій сфері. 

2.6. Проект реалізується, починаючи з 1січня 2021 року 

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ТА ЗВІТУВАННЯ 

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:  

3.1.1. Підготовка офісної інфраструктури та інформаційно-технічного 

забезпечення для надання адміністративних послуг з урахуванням 

Специфікації щодо облаштування робочих місць. Організаційне забезпечення 

надання адміністративних послуг громадянам Сторонами. 

3.2. Суб’єкти співробітництва беруть участь у реалізації заходів Проекту 

у формі:  

3.2.1. Сторона-1 забезпечує : 

Підготовку офісної інфраструктури та інформаційно-технічного 

забезпечення Центру надання адміністративних послуг Великохутірської 

сільської ради з урахуванням Специфікації щодо облаштування робочих 

місць. 

При прийомі від суб’єкта звернення, заяви та документів (далі – вхідний 

пакет документів), необхідних для надання адміністративних послуг Сторона 

1 здійснює надання адміністративних послуг згідно чинного законодавства 

України. 

3.2.2. Сторона-2 забезпечує: 

- Інформування населення відповідної територіальної громади про місце, 

час та дату надання адміністративних послуг. 

- При потребі виділити місце для надання адміністративних послуг та 

забезпечити можливість підключення до електроенергії та мережі інтернету. 

        3.3. Умови реалізації заходів Проекту: 

3.3.1. здійснення організаційного забезпечення, обсяг якого визначено 

пунктом 3.2. цього Договору; 

3.4. Проект не потребує фінансування. 

        3.5. Внесення плати за платні адміністративні послуги, що надаються 

ЦНАП  Великохутірської сільської ради здійснюються відповідно до 

нормативно-правових актів. 

3.6. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється 

Сторонами обопільно; зміни до умов реалізації даного Проекту, пропозиції 



по вдосконаленню реалізації даного Проекту обговорюються Сторонами на 

спільних засіданнях, що ініціюються однією з Сторін. 

3.7. Великохутірська сільська рада подає до Мінрегіону відповідно до 

статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт 

про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.   

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання. 

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за 

взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є 

невід’ємною частиною цього Договору.  

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в 

тому ж порядку як і його укладення.  

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

      5.1. Цей Договір припиняється у разі:  

      5.1.1. закінчення строку його дії; 

      5.1.2. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе 

зобов’язань;  

      5.1.3. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов 

цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

      5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в 

порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво 

територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та 

погіршення якості надання послуг. 

      5.3. Припинення співробітництва. Сторони оформляють відповідним 

договором у кількості 3 примірників, кожен з яких має однакову юридичну 

силу. Один примірник договору про припинення співробітництва 

Великохутірська сільська рада надсилає Мінрегіону упродовж  5 (п’яти) 

робочих днів після підписання його Сторонами.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов 

цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку. 

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 

чинного законодавства України. 

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань 

за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок 

дії непереборної сили або випадку.  

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього 

Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим 

Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії 

та припинення вищевказаних обставин не пізніше 3 (трьох) робочих днів з 

дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне 

повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх 



зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього 

Договору. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього 

Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного 

законодавства України.  

7.2. Цей Договір укладений на чотирьох аркушах у кількості трьох 

примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та 

один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.   

7.3. Великохутірська сільська рада надсилає один примірник цього 

Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво 

територіальних громад упродовж 10 робочих днів після підписання його 

Сторонами.  

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона -1:                                                             Сторона -2: 

Місцезнаходження:                                               Місцезнаходження: 

Великохутірська сільська рада                 ____________________________                                 

19854, вул. Куниці, 10,                              ____________________________ 

с. Великий Хутір,                                       ____________________________ 

Драбівський район, Черкаська обл.,        _____________________________ 

Код ЄДРПОУ: 34238349                           _____________________________ 

E-mail:Vhutir_sr@ukr.net,                          _____________________________ 

тел. (04738) 96-4-31.                                  _____________________________ 

  

 

Сільський  голова                                      Сільський голова                

 

_____________    Н.О. Шинкаренко       _______________                           

 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

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\VII «Про 

внесення змін до рішення від 11.01.2019 № 2-1/VII «Про затвердження 

цільової Програми соціального захисту населення «Турбота» на 2019-

2021роки», від 04.12.2020 року  № 2-   /VIIІ та враховуючи рішення 

Великохутірської сільської ради «Про початок реорганізації 

Безбородьківської сільської ради» від 12.11.2020 №1-20\VIII, 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,  культури, охорони здоров’я, фізичного 

виховання та соціальної політики. 

 

 

Великохутірський сільський голова                     Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням Великохутірської 

сільської ради      від __________ 

року № 4-  /VIIІ 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

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 статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«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 

 Виконавчий комітет сільської ради, КЗ 

«Центр надання соціальних послуг 

Великохутірської сільської ради», 

Служба у справах дітей 

Великохутірської сільської ради 

6. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів на виконання програми 
        744 055,00   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 коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної 



допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам», «Постанова 

КМУ № 1303 від 17.08.1998 року з додатками «Про впорядкування 

безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань» 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 грн.,  

- 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; 

 відшкодування послуг аптечним закладам у зв’язку з відпуском 

лікарських засобів, вартість яких повністю чи часткового 

відшкодовується згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 239 “Деякі питання відшкодування вартості препаратів 

інсуліну”; 

 відшкодування послуг аптечним закладам у зв’язку з відпуском 

лікарських засобів, вартість яких повністю чи часткового 

відшкодовується згідно Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», 

 необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту 

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 30 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 ЗОШ І-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. 

 

                 3.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 

беруть 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. 

  

 3.У разі відсутності необхідного пакету  документів, які є 

обов'язковими 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 3  

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 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

Великохутірської сільської ради від 

12.11.2020 № 1-13/VIIІ «Про 

затвердження структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності 

виконавчого апарату ради та її 

виконавчих органів»  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Великохутірська сільська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Великохутірської сільської ради від 

12.11.2020 № 1-13/VIIІ «Про затвердження структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності виконавчого апарату ради та її 

виконавчих органів», а саме:  в структуру відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» ввести ще одну посаду «Адміністратор 

ВРМ»  . 

2. Додаток до рішення Великохутірської сільської ради від 12.11.2020 № 

1-13/VIIІ «Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності виконавчого апарату ради та її виконавчих 

органів» викласти в новій редакції. Додається. 



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

кількості 68,25 посад.   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Великохутірського 

голову.     

 

 

 

Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

Додаток 

до рішення сільської ради  

№ 3-17/VII від 22.12.2020 року 

 

СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ,  

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАДИ ТА ЇЇ 

ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  

 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

I. Виконавчий апарат ради  

1. Керівництво  6 

1.1 Сільський голова 1 

1.2 Заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів 

1 

1.3 Секретар сільської ради та виконавчого комітету 1 

1.4 Староста 3 

2. Головний спеціаліст(юрист) 1 

3. Головний спеціаліст ( програміст) 1 

4. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 6 



4.1 Начальник відділу-головний бухгалтер  1 

4.2 Головний спеціаліст  1 

4.3 Провідний спеціаліст 2 

4.3 Спеціаліст І категорії 1 

4.4 Спеціаліст ІІ категорії 1 

5. Відділ документообігу, організаційної роботи та 

з питань управління персоналом 

4 

5.1 Начальник відділу  1 

5.2 Спеціаліст (СЕВ ОВВ) 1 

5.3 Діловод 2  

6. Відділ містобудування, архітектури, інвестицій, 

економічного розвитку та  житлово-

комунального господарства   

3 

6.1 Начальник відділу  1 

6.2 Провідний спеціаліст 1 

6.3. Інспектор  1 

7 Відділ земельних відносин  та екології 3,5 

7.1 Начальник відділу 1 

7.2 Спеціаліст ІІ категорії 1 

7.3 Інспектор 1,5 

8. Відділ освіти, культури, молоді та спорту і 

організації надання соціальних послуг 

4 

8.1 Начальник відділу 1 

8.2 Головний спеціаліст 1 

8.3 Спеціаліст І категорії 1 

8.4 Інспектор – фахівець із соціальної роботи 1 

9. Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг»  

6 



9.1 Начальник відділу  1 

9.2 Державний реєстратор  2 

9.3 Провідний спеціаліст  1 

9.4 Адміністратор  1 

9.5 Адміністратор ВРМ 1 

10. Прибиральник службового приміщення 1,75 

11. Машиніст (кочегар) котельні 1 

12. Сезонний машиніст (кочегар) котельні 2 

13. Сторож 1 

14. Водій 1 

ВСЬОГО 41,25 

ІІ. Виконавчі органи ради 

 (структурні підрозділи зі статусом юридичної особи) 

14. Фінансовий відділ   3 

14.1 Начальник відділу  1 

14.2 Головний спеціаліст (відповідальний за напрям 

доходи)  

1 

14.3 Головний  спеціаліст (відповідальний за бухоблік, 

закупівлі, кадрові питання)  

1 

15. Служба у справах дітей 3 

15.1 Начальник служби у справах дітей 1 

15.2 Головний спеціаліст  1 

15.3 Провідний спеціаліст 1 

16. Комунальний заклад «Центр з надання 

соціальних послуг Великохутірської сільської 

сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області» 

21 

16.1 Директор  1 



16.2 Головний бухгалтер 1 

Відділення соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем 

проживання 

16.3 Завідувач відділення 1 

16.4 Фахівець із соціальної роботи (по проведенню 

роботи з сім’ями, дітьми та молоддю) 

1 

16.5 Соціальний робітник 5 

Відділення стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового 

проживання в с.Великий Хутір 

 

16.6 Завідувач відділення 1 

16.7 Медична сестра 1 

16.8 Молодша медична сестра 4 

16.9 Санітарка-ванниця 1 

16.10 Сезонний оператор котельні 2 

16.11 Кухар 2 

16.12 Робітник 1 

 

РАЗОМ 

 

 

68,25 

 

 

 

 

Секретар  сільської ради            Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

 

Про внесення змін до рішення 

Великохутірської сільської ради 

від22.12.2021року №3-18\VIII «Про 

затвердження штатних розписів на 2021 

рік» 

Відповідно до п.4 статті 43,пп3, п3 статті 50  Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні », враховуючи внесені рішенням 

Великохутірської сільської ради від 26.01.2021року №4-13\VIII зміни до 

структури   виконавчих органів ради, загальної чисельності виконавчого 

апарату ради та її виконавчих органів, за погодженням  постійної комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету та економічного розвитку   

Великохутірська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити   штатний розпис Великохутірської сільської ради   на 2021 

рік  в новій редакції (додається ).  

2. Дане рішення вступає в дію  01.02.2021 року. 

 3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з    

питань планування, фінансів, бюджету  та економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 Великохутірський сільський голова                                 Ніна ШИНКАРЕНКО 

 

 

 


	ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

