
 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

Про хід виконання Плану соціально – 

економічного розвитку Великохутірської   

сільської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки  за 2020 рік 

 

Заслухавши інформацію сільського голови про хід  виконання Плану 

соціально-економічного розвитку   Великохутірської   сільської об’єднаної    

територіальної   громади на 2019-2021 роки за 2020 рік, керуючись п.22.ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 

програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади», враховуючи пропозиції виконавчого комітету та 

постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів сесія 

Великохутірської сільської ради   

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Інформацію сільського голови про хід виконання Плану  соціально-

економічного розвитку Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2021 роки за 2020 рік прийняти до 

відому (додається). 

2. Виконавчому комітету продовжити роботу щодо реалізації Плану  

соціально-економічного розвитку Великохутірської сільської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки. 

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

планування бюджету, фінансів.   

 

 

Великохутірський сільський голова                                    Ніна ШИНКАРЕНКО 



  



ПРОЄКТ 

Додаток      

до рішення сесії сільської ради 

від___________ № ________ 

 

Інформація 

про хід виконання Плану  соціально-економічного розвитку  

Великохутірської сільської об’єднаної територіальної  

громади на 2019-2021 роки за 2020 рік 

 

План соціально-економічного розвитку ОТГ на 2019-2021 роки, 

затверджений рішенням сільської ради  від 16.04.2019 року №7-1/VIІ, було 

розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 року № 75 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації 

прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади». 

 План було розроблено з урахуванням завдань і положень: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 

року №385; 

- Стратегії розвитку Черкаської області на період до 2020 року.  

План визначав мету, актуальні проблеми соціально-економічного розвитку 

Великохутірської сільської об'єднаної територіальної громади, основні 

пріоритетні напрями дій, завдання, заходи, спрямовані на структурні зміни в 

економіці, підвищення конкурентоспроможності, вирішення соціально-

економічних проблем в усіх сферах діяльності на 2020 рік.  

 

1. Демографічна ситуація  та зайнятість населення 

Демографічна ситуація в селах громади залежить від факторів, що 

формуються на загальнодержавному рівні  та від фінансово-економічного стану 

та добробуту населення. У  2020 році з народилось -11 дітей, померло – 54 осіб, 

одружилось – 4 пари. Населення зменшилося на 43 особи. 

На 01.01.2021 на території громади проживало 2599 жителів, зокрема в с. 

Великий Хутір 1893 особи, в с.Ашанівка 48 осіб, в с-щі Рецюківщина 430 осіб, 

в с. Рождественське 228 особи. 

За даними Драбівської районної філії Черкаського обласного центру 

зайнятості станом на 01.01.2020 року на обліку перебувало 43 безробітних, 

станом на 01.01.2021 на обліку 51 особа. 

З метою реалізації повноважень у сфері праці та недопущення порушень 

законодавства про працю спеціалістами сільської ради  проводиться широка 

інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед суб’єктів господарювання, 



спрямована на попередження вчинення порушень роботодавцями у сфері 

законодавства про працю, ознайомлення найманих працівників стосовно їхніх 

прав та позбавлення соціальних гарантій в разі неофіційного 

працевлаштування. 

У зв’язку з проведенням карантинних заходів пов’язаних із пандемією 

COVID – 19 громадські роботи по договору із центром зайнятості не 

проводилися.  

 

2. Освіта 

На території Великохутірської сільської ОТГ функціонує дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко», ЗЗСО  І-ІІІ ступенів ім.С.Куниці с.Великий 

Хутір, ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ с-ща Рецюківщина.  Загалом охоплення 

шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у с.Великий 

Хутір, забезпечені автобусним підвезенням. 

Досягнення освітян нашої громади відзначено: 

- відповідно наказу Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 30.01.2020 № 17 «Про проведення ХХV обласної 

виставки «Інноваційний пошук освітян Черкащини» та наказу комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради» від 22.04.2020 №65а/01-06 

на підставі рішення журі нагороджено дипломом І ступеня авторський колектив 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

С.А. Куниці села Великий Хутір під керівництвом Швидкої Надії Анатоліївни 

за методичний посібник «Формування екологічної компетентності учнів НУШ 

в умовах експерименту». 

- 04 - 06 серпня 2020 року у м. Києві відбулася 11 Міжнародна педагогічна 

виставка «Сучасні заклади освіти».  Колектив закладу загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів імені С.А.Куниці села Великий Хутір був відзначений 

найвищою нагородою, золотою медаллю, в номінації «Компетентнісний підхід 

– основа якості змісту освіти». 

- обласною премією  ім. О.А.Захаренка за особливі успіхи у навчанні і 

вихованні учнів, вихованців, формування національних і загальнолюдських 

цінностей, громадянського суспільства, утвердження національної ідеї, 

патріотизму, демократизації нагороджено Новик Ганну Іванівну. 

Відповідно до Плану  на 2020 рік поставлено такі завдання: 

- Поточний ремонт ЗЗСО  І-ІІІ ступенів ім.С.Куниці с.Великий Хутір та 

поточний ремонт  ЗЗСО І-ІІ ступенів – ДНЗ с-ща Рецюківщина  –

проведено на суму 86,728 тис.грн.; 

- Ремонт у приміщені та на території дошкільного навчального закладу 

«Сонечко» в с. Великий Хутір Драбівського району Черкаської області 

на суму 71,616 тис.грн.; 



- оздоровлення дітей у літній період не проводилося у зв’язку із 

карантинними заходами. 

Також була надана субвенція на утримання ДШМ у сумі 40 000 грн.  

За рахунок капітальних видатків придбано комплект дитячих ігрових 

кубиків «Цифри» в сумі 3,8 тис.грн. для закладу дошкільної освіти «Сонечко» 

та конструктор «Лего» в сумі 8,6 тис.грн. для  ЗЗСО  І-ІІІ ступенів ім.С.Куниці 

с.Великий Хутір придбано пісочницю трансформер в сумі 9,8 тис.грн., 

комплект дитячих ігрових кубиків «Цифри» в сумі 4,7 тис.грн. для 

Рецюківського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ», придбано два 

багатофункціональні пристрої на суму 13,3 тис.грн. та 2 СМАРТ ТВ на суму 

27,0 тис.грн. для шкіл громади, придбано меблі для шкіл громади в сумі 13,7 

тис.грн., конструктор «Лего» - 3,4 тис.грн., ноутбуки на суму 20,0 тис.грн. 

На покращення матеріального забезпечення закладів освіти придбано 

меблі на суму 48,693 тис.грн., спортінвентар на суму 8,0 тис.грн., дидактичні 

посібники 6,737 тис.грн., іграшки та ляльки для лялькового театру за 0,605 

тис.грн., обладнання для піскової анімації на суму 13,5 тис.грн., холодильник 

на суму 3,75 тис.грн., бойлер на суму 2,5 тис.грн. Також для дотримання 

санітарних норм придбано 3 лампи для кварцування на суму 4,018 тис.грн., та 

антисептичні засоби на суму 3,620 тис.грн. 

3. Охорона здоров’я. 

На території ОТГ функціонують Великохутірська АЗПСМ та 2- 

фельдшерсько-акушерських пункти (ФАП) в селі Рождественське та селищі 

Рецюківщина.  Медичні заклади не фінансуються з бюджету ОТГ, кошти 

медичної субвенції у повному обсязі передані до районного бюджету.  

Зроблено багато задля того щоб медичні заклади нормально 

функціонували та вчасно надавали медичну допомогу населенню.  

Відповідно до рішень сесії сільської ради передано субвенцію до 

районного бюджету на утримання охорони здоров’я, а саме: 

- на утримання комунального некомерційного підприємства «Драбівський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Драбівської районної ради 

Черкаської області у сумі 569,1 тис.грн.  -  на оплату електроенергії у сумі 20,0 

тис,грн., на оплату природного газу у сумі 75,0 тис.грн., на придбання 

медикаментів у тому числі вакцинацію населення 30,0 тис.грн., на придбання 

медикаментів для невідкладної та паліативної допомоги 15,0 тис.грн., на 

оплату паливно-мастильних матеріалів та запчастин у сумі 20,0 тис.грн., на 

оплату придбання паперу, бланків, канцтоварів у сумі 10,0 тис.грн., на 

виконання районної програми «Турбота» у сумі 20,0 тис.грн., для придбання 

калоприймачів та памперсів для хворих, які зареєстровані у Великохутірській 

ОТГ, для повірки вимірювальної техніки 1,5 тис.грн., для повірки 

вогнегасників 1,1 тис.грн., на м’який інвентар 1,5 тис.грн., на реактиви для 

лабораторії 3,0 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями працівникам 



Великохутірської АЗПСМ, Рацюківщинського ФАПу, Рождественського ФП 

у сумі 357,0 тис.грн., на придбання комп»ютерної техніки 15,0 тис.грн. 

- на утримання комунального некомерційного підприємства Драбівської 

районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» у сумі 582,5 тис.грн. - 

на оплату електроенергії у сумі 50,0 тис.грн., на оплату теплопостачання у сумі 

146,6 тис.грн., на оплату придбання медикаментів (в тому числі на придбання 

інсуліну) у сумі 150,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування  у сумі 38,5 

тис.грн., на оплату послуг із повірки обладнання, зв’язку, інших послуг у сумі 

80,3 тис.грн., на оплату придбання паперу, бланків, канцтоварів у сумі 36,9 

тис.грн., на оплату відряджень у сумі 6,1 тис.грн., на оплату пільгових пенсій 

10,0 тис.грн., на заробітну плату з нарахуваннями 40,1 тис.грн. 

4.  Культура та духовність. 

Велику увагу сільська рада приділяє питанню реалізації державної 

політики в галузі культури та створення оптимальних умов для розвитку 

культури та духовності. 

Протягом 2020 року працівники культури Великохутірської ОТГ взяли 

участь у ряді заходів, які були проведені як на території області, так і поза її 

межами. Зокрема: 

- у лютому прийняли участь у районному огляді-конкурсі «Таланти твої, 

Драбівщино»; 

- 1 березня  - участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у 

Всеукраїнському святі «Масниця. Колодій» у Музеї народної 

архітектури та побуту України в с.Пирогово Київської області; 

Взяли участь у он-лайн заходах: 

- участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я» у  

дистанційному XV міжобласному мистецько-екологічному конкурсі-

фестивалі української народної, естрадної та авторської пісні «Мости 

над Россю» м.Корсунь-Шевченківський Черкаської області, де 

отримали Гран-прі; 

-  участь народного фольклорного колективу «Надвечір’я», 

аматорського колективу «Одна родина», фольклорного колективу 

«Злагода» у дистанційному фестивалі - конкурсі аматорських 

фольклорних колективів  «Мистецька Петрівка» у с. Гельмязів 

Золотоніського  району Черкаської області; 

-  Дитячий фольклорний колектив «Дударик» нагороджений Дипломом 

І ступеня VІІ Всеукраїнського мистецького фестивалю – конкурсу 

дитячої та юнацької творчості «Козацький шлях.UA», організатором 

якого стала ГО «»Дитячий фонд Черкащини».  

- Участь заслуженого працівника культури М.Коваля у телепрограмі 

«Живі мелодії села»; 

-  Участь у онлайн-заході «Весільна Драбівщина». 

Обласною бібліотекою для юнацтва ім. В. Симоненка Черкаської 

обласної ради, за підтримки  Департаменту культури та взаємозв’язків з 



громадськістю ОДА, Обласної організації Національної спілки письменників 

України було оголошено  обласний конкурс вуличних акцій з юнацтвом 

«Молодь Че на Симоненківській орбіті», присвячений 85-річчю від дня 

народження В. А. Симоненка.  За підсумками журі конкурсу переможцем 

серед сільських бібліотек стала Великохутірська  публічна центральна 

бібліотека Великохутірської сільської ради на чолі із завідувачем Розою 

Сергіївною Горобець. 

На покращення матеріального забезпечення закладів культури придбано 

2 ноутбуки на суму 25,0 тис.грн., та принтер на суму 7,99 тис.грн.,  придбано 

більярдний стіл на суму 14,0 тис.грн., придбані стелажі для музею на суму 3,0 

тис.грн., проведено підписку преси. Також проведено поточний ремонт із 

заміною вікон по Рождественському клубу на суму 44,221 тис.грн., частково 

проведено капітальний ремонт системи опалення Великохутірського будинку 

культури на суму 128,94 тис.грн. та приєднано електроустаткування на суму 

42,59 тис.грн. 

5.  Підтримка сім’ї, дітей та молоді  

Сільська рада  спрямовує всі зусилля на всебічне  зміцнення правових, 

моральних та матеріальних засад сімейного життя. 

В ході соціального реформування з’явилося ряд несприятливих факторів, 

які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної 

ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного 

безробіття, виховання дітей. Згідно даних статистики на території громади 

проживають: 

- багатодітні сім’ї  - 34 (виховується 119 дітей), 

- діти-інваліди 7 осіб, 

- сім’ї під соціальним супроводом – 4 (виховується 17 дітей), 

- діти учасників АТО 13 осіб, 

- діти-сироти 2 особи та діти, які перебувають під опікою 2 особи. 

З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки 

сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства 

у число штатних працівників ОТГ введена посада інспектора відділу освіти, 

культури, молоді та спорту і організації надання соціальних послуг. 

6. Спорт. 

На території Великохутірської сільської ради створено всі умови для 

занять фізкультурою та спортом. Є багатофункціональні спортивні майданчики 

у с.Великий Хутір та с-щі Рецюківщина, спортивний зал, стадіон, що 

знаходяться на території ЗЗСО  І-ІІІ ступенів ім.С.Куниці с.Великий Хутір. 

Виконком спільно із дирекцією школи проводять копітку роботу утриманню в 

належному стані спортивних споруд. 

7. Інші видатки на соціальний захист населення 

Не менш важливою роботою для виконавчого комітету є соціальна 

робота, яка спрямована на захист законних прав та інтересів соціально 

незахищених верств населення. Прийнято програму «Турбота» у якій 



визначено критерії соціальної допомоги. Протягом року на реалізацію 

програми використано 194,442 тис.грн. Зокрема, 52 жителям надана грошової 

допомоги на лікування  на загальну  суму 94,000 тис.грн.   

- придбано подарунки 14 ювілярам  на суму – 16,615 тис.грн.; 

- придбано  ритуальні  набори  на  поховання  68 особам на суму – 27,200 

тис.грн.; 

- з нагоди 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи придбано подарунки 

особам, які брали участь у ліквідації, з розрахунку 200,00грн. на кожну особу 

– 25 осіб. Всього на суму 5,000 тис.грн; 

- придбано подарунки солдатським вдовам, з нагоди відзначення Дня 

пам’яті та примирення з розрахунку по 200 грн на кожну особу (5 осіб), всього 

на суму 1,000 тис.грн.; 

- придбано подарунки для дітей, які знаходяться у тяжких життєвих 

обставинах  по акції «У школу з радістю» 59 особам на суму  14,750 тис.грн.; 

- придбано подарунки до Дня інваліда для 29 осіб  на суму 7,250 тис.грн., 

- придбано подарунки дітям з категорійних сімей до Дня Святого 

Миколая 115 особам на суму   22,425 тис.грн.; 

- надано матеріальну допомогу батькам дітей із с. Рождественське, для 

компенсації витрат на підвіз дітей до дитячого садка та школи у сумі 6,202 

тис.грн. 

Крім цього, до районного бюджету територіальному центру соціального 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян з сільського бюджету на 

утримання Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання в с.Великий Хутір передана субвенція в сумі 733,590 грн.  

 

8. Благоустрій території населених пунктів. 

Протягом 2020 року на особливому контролі перебувало питання 

впорядкування, благоустрою і озеленення територій сіл. У зв’язку з 

проведенням карантинних заходів пов’язаних із пандемією COVID 19 – 

роботи по благоустрою проводилися обмежено. 

Проведено санітарну очистку та благоустрій територій установ, 

торгівельних закладів,прибудинкових територій від побутового сміття. 

Упорядковано територію сільських парків. Проведено вирубку дикої парослі. 

На протязі всього року проводилось обкошування кладовищ (8 

одиниць), братських могил, Обеліску Слави, поклонних хрестів на в’їзді (2 

одиниці). Упорядковано в’їзний знак «Драбівський район», територію біля 

знаку «Слава праці». 

Проведено поточний ремонт покриття ділянки дороги по вул. Зеленій в 

с. Великий Хутір та по вул. Центральній в с-щі Рецюківщина. 

Протягом періоду використано кошти на придбання щебеню для 

поточного ремонту доріг та греблі на суму 10,01 тис.грн., придбання щебенево-

піщаної суміші на суму 83,301 тис.грн. для підсипки дитячих та спортивних 

майданчиків, придбано подрібнювач гілок на суму  32,0 тис.грн., придбано 

мотокосу на суму 8,399 тис.грн., придбано 2 тенісні столи для спортивних 

майданчиків   на суму 14,04 тис.грн., придбано лавки для дитячих майданчиків 



на суму 10,032 тис.грн, урни для  сміття  на суму 10,01 тис.грн, паливно-

мастильних матеріалів на суму 20,591 тис.грн., будівельних матеріалів на суму 

77,575 тис.грн., запасних частин на суму 4 888 тис.грн., госптоварів на суму 

28,680 тис.грн. Оплачено технічне обслуговування вуличного освітлення на 

суму  120,0 тис.грн, поточний ремонт вуличного освітлення 60,092 тис.грн. 

На особливому контролі перебуває пожежна безпека всіх закладів,що 

знаходяться на території Великохутірської сільської ради. Відповідно до 

рішення сесії сільської ради від 11.01.2019р № 2-5/VII, фінансування 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Великохутірської сільської 

територіальної громади, а також інших передбачених законом джерел на 

виконання програми «Про цільову соціальну програму забезпечення пожежної 

безпеки на 2019-2020 роки». 

 

9. Бюджет 

За  2020 рік до загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади при плані 18719.2 тис.грн., надійшло 21421,7 тис.грн. власних доходів, 

що становить 114,4 відсотка виконання бюджету. 

Найбільшу питому вагу у податкових надходженнях бюджету займає 

податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 9408,6 тис.грн., 

додатково отримано 580,8 тис.грн.   

Внутрішніх  податків  на товари та послуги надійшло 635,5 тис.грн., з них 

надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(пальне) складають 122,7 тис.грн., по акцизному податку з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів (пальне) – 428,7 тис.грн. По акцизному 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі надійшло  

84,1 тис.грн. 

Обсяг місцевих податків 10943,7 тис.грн., з них надходження по податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 88,9 тис.грн, по 

платі за землю отримано 6503,7 тис. грн., по єдиному податку 4351,1тис.грн.                                                                                                                      

Серед неподаткових надходжень адміністративні збори та платежі,  

становлять 416,7 тис.грн.  

До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за  2020 рік  

надійшло 747,0 тис. грн., в тому числі: надходження екологічного податку 9,5 

тис.грн., власні надходження бюджетних установ – 673,8 тис.грн., цільові 

фонди -63,7 тис.грн.   

За рік  видатки  загального  фонду  бюджету  СТГ виконані в  обсязі   

22 954,0 тис.грн. що становить  92,8 відсотка  плану  звітного періоду. 

На Освіту, а саме надання дошкільної освіти та загальної середньої освіти 

(школи)  з бюджету СТГ  використано 10 275,2 тис.грн. при плані    11 394,5 

тис.грн., що становить 90,2 відсотки уточненого плану на звітний період. 

Касові видатки бюджету громади по «Соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню» за рік проведені в сумі 205,8 тис.грн., або                   



90,6 відсотків. На проведення громадських робіт 11,4 тис.грн.,  на надання 

матеріальної допомоги хворим жителям громади на придбання  подарунки 

ювілярам, придбання ритуальних наборів на поховання  використано                     

194,4 тис.грн.. 

Касові видатки бюджету громади по галузі «Культура і мистецтво» за  

2020 рік становлять 971,8 тис.грн., або 95,7 відсотків до уточненого плану 

звітного періоду. За рахунок даних коштів проводилось утримання Будинок 

культури в с. Великий Хутір та сільські клуби в с.Рождественське, с.Великий 

Хутір та селищі Рецюківщина  в сумі  – 601,6 тис.грн.,  дві  бібліотеки в 

с.Великий Хутір та по одній бібліотеці в с. Рождественське та с-щі 

Рецюківщина  в сумі – 259,7 тис.грн., утримується музей у Великому Хуторі – 

60,2  тис.грн.,  інші  заклади  та  заходи  в  галузі культури і мистецтва –               

50,3 тис.грн. на виконання сільських програм. 

На Державне управління  з бюджету СТГ  використано 8 114,3 тис.грн., 

що становить 95,8 відсотки уточненого плану на звітний період. 

Профінансовано та здійснено видатки по житлово-комунальному 

господарству , а саме організація благоустрою населених  пунктів у сумі             

684,6 тис.грн., що становить 76,8 відсотків плану. 

Виділено субвенції районному бюджету у сумі 2 152, тис. грн. (медичної 

субвенції в сумі 439,8 тис.грн.) на фінансування районних програм, відділу 

освіти на утримання шкіл, дошкільного навчального закладу , центральній 

районні лікарні на лікування хворих жителів наших сіл, Комунальне 

некомерційне підприємство «Драбівський Центр Первинної Медико – 

Санітарної Допомоги»  на утримання ФАПів та АЗПСМ, на утримання 

стаціонарного відділення  територіального центру в с.Великий Хутір,  відділу 

культури на утримання дитячої школи мистецтв. Також передбачено та 

перераховано субвенцію державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку, а саме: головному управлінню національної 

поліції в Черкаській області в сумі 106,0 тис.грн. та 8 ДПРЧ УДСНС України у 

Черкаській області на суму 28,0 тис.грн. 

 На утримання та розвиток автомобільних доріг використано коштів 

в сумі 151,4 тис.грн. Проведено поточний ремонт покриття ділянки дороги по 

вул. Зеленій с. Великий Хутір  на суму 22,4 тис.грн. та поточний ремонт 

покриття ділянки дороги по вул. Центральній с-ще Рецюківщина на суму 128,9 

тис.грн.  

За рахунок коштів бюджету СТГ спеціального фонду по КПКВМБ 

0117321 «Будівництво освітніх установ та закладів» проведено капітальний 

ремонт частини приміщення закладу ЗСО І-ІІІ ст. ім. С.А.Куниці с. Великий 

Хутір на суму 243,6 тис.грн., по КПКВМБ 0117324 «Будівництво установ та 

закладів культури» зроблено капітальний ремонт системи опалення в 

приміщені сільського будинку культури вул. Дорошенка, 125 с. Великий Хутір 



на суму 128,9 тис.грн., по  КПКВМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів 

комунальної власності» розроблена проектно-кошторисна документація та 

проходження експертизи по капітальному  ремонту приміщення ЦНАП на суму 

35,7 тис.грн., проведено капітальний ремонт приміщення ЦНАП по вул. 

Куниці,10 с. Великий Хутір у рамках фази впровадження програми "U-LEAD з 

Європою на суму 576,3 тис.грн. та капітальний ремонт в адмінприміщені 

сільської ради (поліцейської станції) на суму 95,6 тис.грн. По КПКВМБ 0117691 

«Виконання заходів за рахунок цільових фондів» проведено поточний ремонт 

покриття ділянки дороги по вул. Зеленій с. Великий Хутір на загальну суму 

145,0 тис.грн. По КПКВКМБ 0119750 «Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів» перераховано кошти Драбівському 

районному бюджету на співфінансування по об’єкту «Капітальний ремонт 

приміщення відділення паліативної, хоспісної допомоги і реабілітації та 

інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства 

Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна лікарня» по вулиці 

Садовій,1 смт. Драбів Черкаської області» комунальному некомерційному 

підприємству Драбівської районної ради «Драбівська центральна районна 

лікарня» у сумі 24 000 грн.  

Дебіторська заборгованість загального та спеціального фонду  на 

01.01.2021  відсутня.   

Кредиторська заборгованість  по  спеціальному  фонду відсутня. 

10. Інша діяльність 

Зроблено значну роботу по реалізації земельного законодавства на 

території ОТГ. По завданню п 1.1.3. «Інвентаризація земельного фонду» 

проведено  заходи на загальну суму 92,0 тис.грн.: 

-  виготовлено технічну документацію на проведення нормативно-

грошової оцінки та встановлення меж земельної ділянки земель не 

витребуваних земельних часток (паїв), що дало можливість передати 

ці ділянки в оренду. 

Відповідно завдань Плану соціально-економічного розвитку   

Великохутірської   сільської об’єднаної  територіальної   громади на 2019-2021 

роки проведена певна робота по реалізації завдання п.2.5.1. «Сприяння 

залученню поліції до спільного з громадою вирішення проблем та 

реагування поліції на потреби громади»  відкрита поліцейська дільниця у 

селі Великий Хутір. 

На виконання ряду завдань по цивільному захисту проведено 23 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, ухвалено 33 протокольних рішень. Затверджено План 

протиепідемічних заходів щодо запобігання і поширенню на території 



Великохутірської сільської ОТГ гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

корона вірусом.   

Проведена оцінка стану готовності споруди цивільного захисту № 

888890, складено акт, копія якого подана до Драбівського РВ ДСНС України в 

Черкаській області. 

Відповідно окремого плану роботи з питань охорони праці затверджено 

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, розроблено та затверджено 21 інструкція з охорони праці, 

затверджено Положення про порядок розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій.  

Проведено та підтверджено відповідними актами промивання систем 

опалення закладів освіти громади, гідравлічні випробування систем опалення 

закладів освіти, лабораторні виміри та випробування в електричних мережах 

закладів освіти, перевірка димових та вентиляційних каналів, повірка 

вогнегасників. 

Проведено огляд будівель закладів СТГ на предмет готовності до 

опалювального періоду та затверджені відповідні акти стану готовності. 

Проведено навчання осіб відповідальних за теплові господарства в 

ДПТНЗ «Черкаський навчальний центр Міністерства аграрної політики та 

продовольства України». 

 Проведено атестацію 2 робочих місць за умовами праці. 

Продовжується робота по реалізації завдання Плану п. 4.1.1. «Створення 

та забезпечення функціонування ЦНАПу». Створено та функціонує 

реєстраційний відділ. За І півріччя надійшло коштів адміністративного збору 

за державну реєстрацію до бюджету у сумі  198 459  грн. (на сьогодні 258 719 

грн.).  Великохутірська ОТГ ввійшла до 10 громад Черкаської області, які 

подали заявки на участь у 4-му і останньому раунді Програми «U-LEAD з 

Європою», що надає допомогу у модернізації та створенні ЦНАП та  пройшли 

відбір. Здійснено капітальний ремонт приміщення. 

 На виконання завдання п. 4.4.3. «Створити новий веб-сайт ОТГ» створено 

та наповнено новий веб-сайт Великохутірської сільської ОТГ. Із сайтом можна 

ознайомитися за посиланням https://vhutirotg.org.ua. 

 

 

Секретар сільської ради                                Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

https://vhutirotg.org.ua/


ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

Про затвердження цільової програми 

«Призовна дільниця»  на 2021-2023 роки 

 

 

 Відповідно Конституції України, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 

військовий обов'язок і військову службу» від 29.12.07 № 107-VI, «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 02.03.05 № 2435-IV , «Про 

оборону України» від 05.10.00 №2020-ІІІ, Указом Президента України «Про 

Положення про територіальну оборону України», Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку і проведення 

призову громадян України на строкову військову службу» від 21.03.02 №352, 

Великохутірська сільська  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити цільову програму «Призовна дільниця» (далі- Програма)  на 

2021-2023 роки (додається): 

2. Забезпечити виконавцям, зазначеним у Програмі, її виконання. 

3.  Фінансовому відділу Великохутірської сільської ради щорічно 

передбачати в межах наявних фінансових ресурсів кошти на реалізацію 

заходів Програми 

4. 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 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням сесії сільської ради      від                   

року №        /VIIІ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

«ПРИЗОВНА ДІЛЬНИЦЯ» на 2021-2023роки 

Великохутірської  сільської територіальної громади  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Великий Хутір 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Цільової програми «Призовна дільниця» на 2021-2023 роки» 

  

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет сільської ради 

2. 
Дата, номер, назва розпорядчого 

документа про розроблення 

програми 

Закони України «Про місцеве 

самоврядування», «Про військовий 

обов'язок і військову службу, «Про 

мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію», «Про оборону України», 

Указ Президента України «Про 

Положення про територіальну оборону 

України», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення 

про підготовку і проведення призову 

громадян України на строкову військову 

службу» 

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради 

4. Співрозробник програми - 

5. 
Відповідальний виконавець 

програми 

 Виконавчий комітет сільської ради, 

Драбівський РВК, загальноосвітні 

навчальні заклади, ветеранська 

організація 

6. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів на виконання програми, 

грн. 

2021 2022 2023 

15 000  20 000  25 000  

7. Терміни реалізації програми         2021-2023 рік 
 

 

 

1.Загальні положення 

 

У зв'язку з ситуацією, яка склалася у державі з лютого 2014 року, 

пов'язаною з сепаратистськими діями та прямою агресією на сході України, 

залишається актуальною проблема забезпечення обороноздатності держави, 

підготовка молоді до військової служби,  призов громадян на строкову 

військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням.     

На місцеві органи виконавчої влади і самоврядування та військкомати 

покладені обов’язки забезпечення всебічної підготовки молоді до захисту 

Батьківщини, починаючи з 14-15 річного віку,  її призову на строкову військову 

службу до відправки з обласного збірного пункту у військову частину, 

виконання заходів щодо призову військовозобов'язаних під час мобілізації, 



організованого проведення мобілізації та направлення до навчальних зборів, 

Збройних Сил України, інших військових формувань. 

У навчальних закладах загальної середньої освіти запроваджено вивчення 

предмету «Захисту України». В умовах переходу Збройних Сил України на 

комплектування військовослужбовцями за контрактом заходи військово-

патріотичного виховання є невід’ємною складовою в підготовці найближчого 

кадрового резерву для Збройних Сил України. 
 

Цільова програма «Призовна дільниця» - запорука поліпшення  

організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної 

дільниці, призову на строкову військову службу, призову 

військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за 

контрактом, спрямована на забезпечення високої організації при проведенні 

призову на строкову військову службу та військовозобов'язаних для 

комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань, 

підвищення в цілому обороноздатності держави. 

 

2. Мета і основні завдання Програми 

Цільова програма спрямована на розв'язання проблем, що виникають при 

проведенні призову, зменшення порушень законодавства при проведенні 

призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час 

мобілізації, забезпечення своєчасного прибуття призовників до призовних 

комісій, проходження ними медичної комісії, відправлення призовників та 

військовозобов'язаних до військових формувань, а також матеріально-технічне 

забезпечення спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, військкомату, правоохоронних органів, установ освіти та 

охорони здоров’я, громадських організацій по підготовці молоді до військової 

служби, приписці юнаків до призовної дільниці, сприяння організації призову 

громадян Великохутірської сільської територіальної громади на строкову 

військову службу до Збройних Сил України. 

 

3. Фінансове забезпечення виконання Програми 

 Програма фінансується з видатків місцевого бюджету Великохутірської 

сільської територіальної громади, яка за необхідності, вносить пропозиції щодо 

доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів 

і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку 

виконавців, строків виконання Програми. 

 

4.  Очікувані результати виконання Програми 

  

Підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді, проведення 

якісної роботи з приписки та призову громадян на строкову військову службу, 

відбору громадян на військову службу за контрактом. 



 

 

5.Основні заходи Програми 

 

1. Забезпечення викладання предмету «Захист України» відповідно до 

програм, затверджених Міністерством освіти і науки України і погоджених з 

Міністерством оборони України.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

сільської ради; заклади загальної середньої 

освіти.   

Постійно.   

2. Проведення роботи щодо подальшого удосконалення системи 

військово-патріотичного виховання молоді за соціальним, військовим, 

психолого-педагогічним, правовим напрямками.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

сільської ради, заклади загальної середньої 

освіти, ветеранська організація, організації 

патріотичного спрямування.  

Постійно.   

3. Організація і проведення змагань з військово-прикладних видів 

спорту, ігор оборонно-масової і військово-патріотичної спрямованості серед 

учнів, допризовної молоді та молоді, що не навчається:  

- Перший (сільський)  етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  

- Третій (обласний) етап змагання Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

сільської ради;  заклади загальної середньої 

освіти, організації патріотичного 

спрямування.  

Щорічно, згідно окремого графіка  

 

4. Проведення зустрічей з ветеранами військової служби, учасниками 

бойових дій, учасниками миротворчих місій на території інших держав та 

екскурсій до військових  частин.  

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

сільської ради; заклади загальної середньої 

освіти, Драбівський районний  військовий 

комісаріат.    



Протягом року.   

 

5. Сприяти належній роботі призовної комісії щодо забезпечення 

медичного огляду призовників;  виконання рішення про призов громадян на 

строкову військову службу; об’єктивного вирішення питання про надання 

відстрочки від призову на строкову військову службу; направлення до 

відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які 

ухиляються від призову на строкову військову службу. 

 

Виконавчий комітет Великохутірської 

СТГ, КНП «Драбівська БЛ» ДСР, 

Драбівський районний військовий 

комісаріат. 

Постійно під час проведення весняного та 

осіннього    призовів 
 

6. Укласти договір на проведення медичного огляду юнаків допризовного 

віку та призовників  під час приписки та підготовки до призову на строкову 

військову службу.  

Виконавчий комітет Великохутірської СТГ, 

КНП «Драбівська БЛ» ДСР 

Щорічно 

 

7. Забезпечити організацію та фінансування транспортного перевезення 

призовників призовної компанії на строкову військову службу до лав Збройних 

Сил України до обласного збірного пункту Черкаського обласного військового 

комісаріату .  

Виконавчий комітет Великохутірської СТГ, 

районний військовий комісаріат.  

Протягом року.   

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                Надія ГРИЦАЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

Про затвердження актів приймання-

передачі майна (майнових прав) прийнятих 

у комунальну власність Великохутірської 

сільської територіальної громади (у особі 

Великохутірської сільської ради) зі спільної 

власності територіальних громад 

Золотоніського району Черкаської області 

 

 

Відповідно до Закону України «Про передачу об'єктів права державної 

та комунальної власності»,  пункту 10 Положення про порядок передачі об'єктів 

права державної та комунальної власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від  21.09.1998  № 1482, пункту 32 статті 43, статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 319 Цивільного 

Кодексу України, враховуючи рішення Великохутірської сільської ради №3-

6\VIII від 22.12.2020 р. «Про безоплатне прийняття майна (майнових прав) у 

комунальну власність Велиохутірської сільської територіальної громади (у 

особі Великохутірської сільської ради) зі спільної власності територіальних 

громад Золотоніського району Черкаської області», керуючись статтею 25, 

частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Великохутірська сільська рада 

 

в и р і ш и л а: 

1. Затвердити акти приймання-передачі майна (майнових прав) прийнятих у 

комунальну власність Великохутірської сільської територіальної громади (у 

особі Великохутірської сільської ради) зі спільної власності територіальних 

громад Золотоніського району Черкаської області (додаються) за переліком 

майна згідно з додатком. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності взяти на облік майно 

зазначене в актах приймання-передачі та  забезпечити проведення відповідних 

змін в бухгалтерському обліку. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЄКТ 

 
 

ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«__» _______  2021року                                                                     № -  -    /VIIІ 

с. Великий Хутір 

Про затвердження акту приймання-передачі 

майна, яке перебуває у комунальній 

власності Великохутірської сільської ради, 

на праві оперативного управління 

виконавчому комітету Великохутірської 

сільської ради 

 

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 , статтями 29 та 60  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 133, 137 

Господарського кодексу України,  враховуючи рекомендаційний лист 

Департаменту фінансів Черкаської обласної держаної адміністрації від 

20.11.2020 №03-02-21 059\1105, про визначення на 2021 рік головним 

розпорядником коштів виконавчий комітет, рішення Великохутірської 

сільської ради від 22.12.2020року №3-8\VIII «Про сільський бюджет на 2021 

рік», рішення Великохутірської сільської ради 22.12.2020року №3-8\VIII «Про  

закріплення на праві оперативного управління майна, яке перебуває у 

комунальній власності Великохутірської сільської ради» та  з метою 

забезпечення ефективності використання комунального майна 

Великохутірської сільської  територіальної громади, Великохутірська  сільська 

рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити акт приймання-передачі майна, яке перебуває у комунальній 

власності Великохутірської сільської ради, на праві оперативного 

управління виконавчому комітету Великохутірської сільської ради, за 

переліком майна згідно з додатком, що додається. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності взяти на облік майно 

зазначене в акті приймання-передачі та  забезпечити проведення 

відповідних змін в бухгалтерському обліку. 



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 

 

 

 


	9. Бюджет

