
ЗВІТ
Великохутірського сільського голови Ніни Шинкаренко за 2021рік про 

роботу сільської ради та її виконавчого комітету

Шановні жителі громади та присутні!
Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні підзвітність 

та відповідальність перед жителями. Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» проводиться звіт про роботу, діяльність ради та її виконавчих 
органів перед територіально громадою.

Цей період роботи Великохутірської сільської ради був насиченим: були і 
перемоги і невдачі, але найголовнішою цінністю є люди нашої громади, їх підтримка і 
непохитна віра в те, що всі труднощі буде подолано і наша громада буде зразком добробуту 
та економічного зростання.

Нашу громаду було створено січні 2019 року, до складу якої входить села 
Великий Хутір, Рождественське, Безбородьки та селища Рецюківщина і Ашанівка. З 
12.11.2020року загальна площа громади складає -  150,363 км2, чисельність населення -  
3436 осіб.

Вся наша діяльність будується планово. Головною формою роботи була і 
залишається сесійна діяльність. За звітний рік відбулось 12 пленарних засідань, на яких 
прийнято 256 рішень.

Активно працював у звітному періоді і виконавчий комітет сільської ради. 
Протягом 2021 року було проведено 13 засідань виконкому, на яких розглянуто та 
прийнято 154 рішень.

Важливу роль в роботі сільської ради займає взаємодія виконавчого апарату та 
депутатського корпусу. Протягом року виконавчий апарат здійснював організаційне, 
правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської 
ради, постійних комісій, забезпечував взаємодію з органами виконавчої влади, органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування.

Великохутірська сільська рада здійснює свою діяльність відкрито і гласно. На 
офіційному сайті сільської ради систематично висвітлюється інформація про діяльність 
сільської ради, заходи, які проходять на території громади. Крім того, інформація про 
діяльність ради друкується на сторінках газети «Драбівщина» . Це дає змогу громадськості 
оперативно ознайомлюватися з подіями, що відбуваються за участю керівництва та 
депутатів сільської ради, посадових осіб місцевого самоврядування, знайомитися з 
нормативними актами, які приймаються.

Ключовими документами розвитку громади є:
сільський бюджет;
створенням Стратегії розвитку Великохутірської сільської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2027 роки.
- програма соціально-економічного розвитку Великохутірської ОТГ;
- місцеві галузеві програми.
Узагальнюючим прогностичним документом є Програма соціально-економічного 

розвитку Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади, яка акумулювала 
всі нагальні потреби та проблеми громади. Протягом 2020-2021 року у громаді відбувалися 
заходи та роботи над створенням Стратегії розвитку Великохутірської сільської об’єднаної



територіальної громади на 2020-2027 роки.
Стабільність та економічний розвиток територіальної громади передусім 

залежить від наповнення бюджету.
Правильно сформований бюджет - запорука процвітання громади. За 2021 рік до 

загального фонду бюджету сільської територіальної громади (далі СТГ) при плані 21964,0 
тис.грн., надійшло 23278,0 тис.грн. власних доходів, що становить 105,98 відсотка 
виконання бюджету.

Податкові надходження складають 22964,1 тис.грн.
Найбільшу питому вагу у податкових надходженнях бюджету (42,8 відсотка) 

займає податок та збір на доходи фізичних осіб. При плановому завданні 9491,4 тис.грн. 
надійшло 9825,7 тис.грн. , додатково отримано 334,3 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами при плановому завданні 0,9 тис. грн 
надійшло 1,1 тис.грн.(118,02 відсотка) додатково отримано 0,2 тис. грн.

Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 713,2 тис.грн., з них 
надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 
складають 137,5 тис.грн. (101,85 відсотка до уточнених планових призначень), по 
акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) -
467,1 тис.грн.(108,6 відсотка до уточнених планових призначень). По акцизному податку з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі при плановому завданні 87,4 тис. 
грн., надійшло 108,6 тис.грн.(124,27 відсотка до уточнених планових призначень), 
додатково отримано 21,2 тис.грн .

Обсяг місцевих податків 12423,9 тис.грн., з них надходження: по податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 81,8 тис.грн. (109,1 відсотка), з 
них юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості -  
76,8 тис. грн. (114,5 відсотка) та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової 
нерухомості - 2,1 тис.грн. (53,8 відсотка ) та нежитлової нерухомості -  2,9 тис. грн. (71,3 
відсотка); по платі за землю отримано 7765,8 тис. грн., в тому числі по орендній платі за 
землю з юридичних та фізичних осіб -  7055,3 тис. грн.(107,8 відсотка), по земельному 
податку з юридичних та фізичних осіб -  710,5 тис.грн. (103,6 відсотка); по єдиному 
податку складають 4576,3 тис.грн.(109,9 відсотка), в тому числі: єдиний податок з 
юридичних осб-9,9 тис. грн.(91,6 відсотка); єдиний податок з фізичних осіб -  1425,1 
тис.грн.(126,6 відсотка) ; єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -  3141,3тис. грн.(103,8 відсотка).

Неподаткові надходження складають 313,9 тис.грн.
Серед неподаткових надходжень адміністративні збори та платежі, складають

301,6 тис.грн. (121,7 відсотка ), з них:
9,1 тис. грн адміністративні штрафи та штрафні санкції(153,2 відсотків);
89,3 тис.грн. адміністративний збір за проведення державної реєстрації (115,9 

відсотка);
1,6 тис. грн. плата за надання інших адміністративних послуг (88,4 відсотка);
191,4 тис. грн. адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав(76,5 

відсотка).
10,2 тис. грн. плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно(179,9 відсотка).



3,9 тис. грн. надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності (55,1 відсотка) та 0,2 
тис.грн. державного мита (233 відсотка).

У складі доходів громади 8,2 тис. грн. інших неподаткових надходжень.
До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за 2021 рік надійшло 

861,7 тис. грн., в тому числі: надходження екологічного податку 12,1тис.грн.(100 відсотків 
річного завдання); власні надходження бюджетних установ -  789,4 тис.грн., в тому числі: 
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством -  166,2 
тис.грн. та інші джерела власних надходжень бюджетних установ -  623,2 тис.грн; цільові 
фонди -60,2(113,2 відсотків річного завдання)

За рік видатки загального фонду бюджету СТГ виконані в обсязі 35 490,5 
тис.грн. при плані 36 178,5 тис.грн., що становить 98,1 відсотка плану звітного 
періоду.

На Державне управління з бюджету СТГ використано 9 936,2 тис.грн. при 
плані 9 973,5 тис.грн., що становить 99,63 відсотки уточненого плану на звітний період.

Із поточних видатків профінансовано оплату праці із нарахуванням, оплата 
комунальних послуг та енергоносії, оплата послуг (крім комунальних), інші видатки (пеня, 
штраф із сплати за телекомунікаційні послуги) із загального обсягу видатків в сумі 7,2 тис. 
грн. та на окремі заходи державних та регіональних програм .

На Освіту, а саме надання дошкільної освіти та загальної середньої освіти (школи) 
з бюджету СТГ використано 18 351,7 тис.грн. при плані 18 901,5 тис.грн., що становить
97,1 відсотки уточненого плану на звітний період. По дошкільних закладах використано 
коштів в сумі 2 224,1 тис.грн. при плані 2 255,3 тис.грн. (з них на заробітну плату та 
нарахування використано 1 784,2 тис.грн). Капітальні видатки по установах дошкільної 
освіти не планувались.

По закладах загальної середньої освіти громади використано коштів в сумі 16 123,9 
тис.грн. при плані 16 642,5 тис.грн., що становить 96,88 відсотки уточненого плану на 
звітний період. На заробітну плату та нарахування -  13 056,6 тис.грн. (з них за рахунок 
коштів освітньої субвенції 9 143,0 тис.грн.)
Протягом року проведено поточні ремонти класних кімнат ЗЗСО с. Рецюківщина на суму 
156,2 тис.грн., ЗЗСО с. Безбородьки на суму 147,3 тис.грн. Проведено поточний ремонт 
туалетної кімнати ЗЗСО с. Безбородьки на суму 49,9 тис.грн., поточний ремонт даху ЗЗСО 
с. Великий Хутір -  39,9 тис.грн. За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» та спів фінансування з бюджету громади закуплено парти, учительські столи, 
шкільні дошки, дидактичний матеріал, обладнання у навчальні кабінети 1 класів в усі три 
заклади загальної середньої освіти громади відповідно до вимог НУШ на суму 98,3 тис.грн. 
(кошти субвенції НУШ -  58,9 тис.грн. та місцевий бюджет -  39,4 тис.грн.) За рахунок 
коштів субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами придбано 2 сенсорні куточки на суму 19,3 тис.грн.

За рахунок капітальних видатків використано 84,5 тис. грн. при плані 84,5 тис.грн., 
що становить 100 відсотків уточненого плану звітного періоду, придбано 2 СМАРТ ТВ на 
суму 58,0 тис.грн. для шкіл громади за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та (спів фінансування



НУШ) -  6,5 тис.грн., ноутбук на суму 13,4 тис.грн. (субвенція НУШ) та 6,6 тис.грн. (спів 
фінансування НУШ) за рахунок власних коштів бюджету.

У 2021 році проведено відшкодування аптечним закладам за придбані медикаменти 
на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет по КПКВМБ 0212144 
«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на суму 99,3 
тис.грн. (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
-  76,7 тис.грн.)

Касові видатки бюджету громади по «Соціальному захисту та соціальному 
забезпеченню» за рік проведені в сумі 3 321,3 тис.грн., або 98,5 відсотків. На проведення 
громадських робіт 241,3 тис.грн., на надання матеріальної допомоги хворим жителям 
громади на придбання подарунки ювілярам, придбання ритуальних наборів на поховання 
використано 244,9 тис.грн., на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи на відшкодування аптечним закладам за придбані 
ліки використано 17,1 тис.грн. (з них відшкодування аптечним закладам -  14,6 тис.грн., 
зубопротезування -  2,6 тис.грн.), на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати 
послуг зв’язку в сумі 2,8 тис.грн., на утримання комунального закладу «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської 
області» заплановано коштів в сумі 2 860,9 тис.грн., використано 2 815,3 тис.грн. (на 
заробітну плату та нарахування -  2 275,3 тис.грн., продукти харчування -  216,4 тис.грн., 
енергоносії -  177,8 тис.грн.).

Касові видатки бюджету громади по галузі «Культура і мистецтво» за 2021 рік 
становлять 1 358,9 тис.грн., або 95,7 відсотків до уточненого плану звітного періоду. За 
рахунок даних коштів проводилось утримання 3 Будинки культури в с. Великий Хутір, с 
Безбородьки, с. Рецюківщина та сільські клуби в с.Рождественське, с.Великий Хутір в сумі
-  854,3 тис.грн., дві бібліотеки в с.Великий Хутір та по одній бібліотеці в с. 
Рождественське та с-щі Рецюківщина та с. Безбородьки в сумі -  358,6 тис.грн., 
утримується музей у Великому Хуторі -  73,5 тис.грн., інші заклади та заходи в галузі 
культури і мистецтва -  71,5 тис.грн. на виконання сільських програм.

Для бібліотек громади на 2021рік було оформлено передплату періодичних видань 
34 екземпляри на суму 6,87 тис.грн.

На проведення Днів села було використано -55,0 тис.грн.: село Безбородьки -  15,0 
тис.грн., село Великий Хутір -  20,0 тис.грн. , селище Рецюківщина- 10,0 тис.грн. , село 
Рождественське -10,0 тис.грн.

Для Великохутірського сільського Будинку культури придбано копіювально -  
розмножувальний пристрій на суму- 6,999 тис.грн., електричний лічильник на суму -3,957 
тис.грн.

Для Безбородьківського сільського Будинку культури придбано будівельні 
матеріали для ремонту двох кімнат на суму- 7000 грн. Для закладів культури придбано 
вогнегасники на суму -3872грн.

Для Рождественського сільського клубу закуплено сценічні костюми для 
аматорського фольклорного колективу «Одна родина» на суму 36,900 тис. грн.

Протягом року були створені клуби за інтересами ,на роботу яких було виділено 2 
тис.грн.



На галузь фізкультура і спорт за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності 
місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» за 12 місяців 2021 року 
використали коштів в сумі 7,4 тис.грн. (придбання спортінвентарю та проведення 
спортивних заходів).

Профінансовано та здійснено видатки по житлово-комунальному господарству , а 
саме організація благоустрою населених пунктів у сумі 781,4 тис.грн. при плані 803,4 
тис.грн. що становить 97,3 відсотків плану.

Виділено субвенцію Драбівській селищній територіальній громаді у сумі 
1 396,6, тис. грн. (додаткової дотації на утримання закладів охорони здоров’я та освіти в 
сумі 170,0 тис.грн.)

Для КЗ «Драбівський ЦПМСД»:
- по зальному фонду 651,6 тис.грн. -  з них:
- 315,3 тис.грн. на оплату праці працівникам медицини (виплачується заробітна 

плата працівникам ФАПів);
- 40,0 тис.грн. - повірка вимірювальної техніки та вогнегасників, придбання 

паливно-мастильних матеріалів, ремонт автомобіля ;
- 75,0 тис.грн. -  на оплату за використаний природний газ, 73,0 тис.грн. на оплату 

електроенергії;
- на придбання пільгових медикаментів для невідкладної та паліативної допомоги 

30,0 тис.грн., на виконання районної програми «Турбота» у сумі 18,0 тис. грн., 
імунопрофілактика 20,0 тис.грн., покращення матеріально технічної бази 
Безбородьківської амбулаторії 40,0 тис.грн., на придбання пульсоксиметрів (3 шт.) 2,4 
тис.грн., придбання безконтактних термометрів (3 шт.) 6,0 тис.грн., придбання ваги 
медичні для дорослих (3 шт.) оплата послуг за надання висновку про доступність будівлі 
для осіб з інвалідністю -  4,9тис.грн..

Виділено кошти сільського бюджету в сумі 532,0 тис.грн., з них 170,0тис.грн 
додаткової дотації на утримання комунального некомерційного підприємства Драбівської 
селищної ради «Драбівська багатопрофільна лікарня», з них: на оплату електроенергії у 
сумі 60,0 тис.грн., на оплату медичних оглядів працівникам лікарні 12,0 тис.грн., на 
придбання паливно- мастильних матеріалів -  25,0 тис.грн. та придбання медикаментів та 
виробів медичного призначення -  15,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування 50,0 
тис.грн.

Для трудового архіву Драбівської СТГв сумі 25,0 тис.грн.
Дитячій школі мистецтв Драбівської СТГ в сумі 135,0 тис.грн.
Будинку дитячої творчості відділу освіти Драбівської СТГ в сумі 20,0 тис.грн.
Дитячо-юнацькій спортивній школі «Слов’яни» Драбівської СТГ в сумі 25,0 тис.грн.
На виконання програми «Призовна дільниця» в сумі 8,0 тис.грн.
Також передбачено та перераховано субвенцію державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку в сумі 77,0 тис.грн., а саме: головному 
управлінню національної поліції в Черкаській області в сумі 20 тис.грн., 8 ДПРЧ УДСНС 
України у Черкаській області на суму 20,0 тис.грн., управліню праці та соціального захисту 
Золотоніської РДА -  35,0 тис.грн. та на виконання «Програми організаційного 
забезпечення діяльності роботи Драбівського районного сектору філії Державної установи 
“Центр пробації” в Черкаській області, по здійсненню контролю за особами, засудженими



до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, які проживають на території 
Великохутірської сільської ради на 2021-2023 роки -  2,0 тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг використано коштів в сумі 99,9 
тис.грн. Придбано щебінь для вирівнювання покриття ділянки дороги по вул. Корольова с. 
Великий Хутір та покриття ділянки дороги по с-ще Рецюківщина.

За рахунок коштів бюджету СТГ спеціального фонду по КПКВМБ 0117321 
«Будівництво освітніх установ та закладів» проведено капітальний ремонт будівлі ЗЗСО 
І-ІІ ст. с. Безбородьки із заміною частини вікон на металопластикові на суму 172,3 тис.грн., 
по КПКВМБ 0117330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» розроблена 
проектно-кошторисна документація та проходження експертизи по капітальному ремонту 
будівлі Великохутірської сільської ради на суму 53,5 тис.грн., по КПКВМБ 0217363 
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій виготовлено проектно-кошторисну 
документацію та проходження експертизи по капітальному ремонту будівлі харчоблоку 
ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Великий Хутір на суму 196,4 тис.грн., придбано обладнання для 
харчоблоку закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 
Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області за адресою: вул. О.Дорошенка, 126 с. Великий Хутір 
Золотоніського району Черкаської області на суму 624,0 тис.грн. та придбано комплект 
теплового обладнання для облаштування твердопаливних котелень на альтернативних 
видах палива (дрова, вугілля, брикети) в сумі 664,8 тис.грн.
Придбано 2 СМАРТ ТВ на суму 58,0 тис.грн. для шкіл громади за рахунок коштів субвенції 
з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та 
(спів фінансування НУШ) -  6,5 тис.грн., ноутбук на суму 13,4 тис.грн. (субвенція НУШ) та
6,6 тис.грн. (спів фінансування НУШ) за рахунок власних коштів бюджету.
По КПКВМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів» придбано щебінь 
для вирівнювання покриття ділянки дороги с. Рождественське на загальну суму 51,0 
тис.грн., придбано будівельні матеріали для облаштування кладовища с. Рождественське.

Дебіторська заборгованість загального фонду становить 466,82266 тис.грн., яка 
утворилась на кінець бюджетного періоду по бюджетних установах громади стосовно 
розрахунків за природній газ відповідно до змін щодо постанови КМУ №1358 «Про 
внесення зміни до пункту 151 постанови КМУ від 22 липня 2020р. №641», по спеціальному 
фонду на 01.01.2022 відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України та ст. 26 п.34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до повноважень сільських рад та виконавчих органів 
належить розпорядження землями територіальних громад та вирішення питань 
регулювання земельних відносин. Виконавчий комітет здійснює контроль за 
використанням земель. Відділом земельних відносин та екології проводився моніторинг 
земельних ділянок та договорів оренди землі.

На території Великохутірської сільської ради в оренді перебувають земельні



ділянки, а саме: СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір» - 100,9268 га, СТОВ «Агрофірма 
«АгроМакс» - 226,5698 га, П/П «Росток» - 5,3932 га, ФГ «Шанс» - 58,5106га, ФГ 
«АгроСтар» - 93,7858 га, СТОВ «Придніпровський край» - 151,7326 га, ПрАТ 
«Черкаський» - 33,9460 га, ФГ «Тімченко» - 6,3 га,
ПРАТ «Безбородьківська АВКФ» - 21,6119 га, Кадук ЮМ. -  5,0827 га, Сідлецький М.Л. -  
170,3095 га, Вишняков Є.В. -  160,0 га, Іщук О.М. -  16,69 га, В’язовська Г.Я. -  329,9960 га, 
Чугуївець В.С. -  102,8844 га, ФГ «Яна» - 3,4964га, ФГ «Згарі» - 10,469га, ФГ «Нива 
Черкащини 2019» - 9,0169 га,
ФГ «Калина» - 7,3030га.

По Великохутірської сільській раді обліковується - 338 одноосібників у 
користуванні яких перебуває -1422,8616 га землі.
Земельних часток (паїв) - 8101,5 га, які перебувають в оренді, а саме: СТОВ «Агрофірма 
«Великий Хутір» - 2576,5 га, СТОВ «Агрофірма «АгроМакс» - 366,8га, СФГ «Орлівське» - 
205,7 га, СФГ «Хуторяни» 41,2 га, СФГ «Богданець» - 24,6 га, 1111 «Росток» - 596,4 га, ФГ 
«Росток -  1» - 149,6 га, ФГ «Калина» - 6,1 га, Савченко Д.І. -  145,3 га, Приймак С.Б. -  166,6 
га, ФГ «АгроСтар» - 21,3 га, Кадук Ю.М. -  15,1 га, ПСП «Плешкані» - 5,6 га, СТОВ 
«Придніпровський край» - 1445,9 га, ТОВ «Баришівська ЗК» - 138,8 га, ТОВ 
«Пальміравідгодівля» - 523,2 га, ФГ «Згарі» - 14,2 га, ФГ «Яна» - 3,30 га, ФГ «Тімченко» - 
31,4 га, ФГ «Слюсаренко» - 25,3га, ПРАТ «Безбородьківська АВКФ» - 1598,7 га.

Проводився контроль по сплаті земельного податку від користувачів земельними 
ділянками та орендної плати в розмірі видів надходжень: земельний податок з фізичних та 
юридичних осіб, орендна плата з фізичних та юридичних осіб. Згідно Податкового кодексу 
України учасники АТО та ООС, багатодітні сім’ї, пенсіонери за віком звільняються від 
сплати земельного податку.

Впродовж 2021 року по Великохутірській сільській раді розглядалися земельні 
питання, а саме: - отримано 117 звернень, затверджено проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок та передано 13 ділянок у власність громадянам в межах 
норм безоплатної приватизації для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 7,8375га. За заявами громадян було вилучено 31 земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства загальною площею 16,51га. Було видано 6 
відмов згідно поданих заяв.

Надано дозволи на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 44 
громадянам загальною площею 30,8233 га.

Затверджено технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу земельних ділянок у власність 
громадянам загальною площею 0,75га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.

Надано дозвіл на виготовлення технічної документації щодо проведення 
нормативної грошової оцінки земель села Безбородьки Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району.

Внесено зміни до договорів оренди землі загальною площею 170,3095га щодо 
перегляду ставки орендної плати під 12% громадянину Сідлецькому М. Л.

Затверджено ехнічну окументацію з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки з цільовим призначенням 10.07 для рибогосподарських потреб.



Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною 
цільового призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 
рахунок земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності Великохутірської 
сільської ради площею 7,3030га.

Надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір» для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами.

Прийнято рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку 
на території Великохутірської сільської територіальної громади.

Затверджено розмір ставок орендної плати за земельні ділянки державної та 
комунальної власності на території Великохутірської територіальної громади.

Затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села 
Безбородьки Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

Надано згоду на розробку детального плану території та його затвердження по 
вул. Слобідській, 77А.

Прийнято рішення про продаж на земельних торгах право оренди на земельні 
ділянки комунальної власності Великохутірської сільської ради загальною площею 
30,2853га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Надано дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною 
площею 22,50га.

Внесено зміни до договорів оренди землі щодо перегляду ставки орендної плати 
під 12% та поновлено термін дії договорів оренди землі загальною площею 102,8844га 
громадянину Чугуївцю В.С.

Надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення фермерського господарства.

Надано відповіді на три запити Золотоніської окружної прокуратури, три 
адвокатські запити, десять запитів на доступ до публічної інформації.

Було здійснено п’ять виїздів щодо обмірів земельних ділянок громадян та один 
виїзд щодо встановлення межі між сусідніми ділянками. Великохутірською сільською 
радою були вжиті заходи щодо утримання та поводження із твердими побутовими 
відходами за рахунок місцевих сільськогосподарських підприємств.
ОСВІТА

На території Великохутірської сільської ОТГ функціонує мережа освітніх закладів, 
що забезпечують безоплатність дошкільної,повної загальної середньої, позашкільної 
освіти відповідно до стандартів освіти. Створюються рівні умови для здобуття повної 
загальної середньої освіти, забезпечується доступність та якість освіти.

Мережа освітніх закладів Великохутірської сільської ради представлена 2 закладами 
дошкільної освіти «Сонечко» в с.Великий Хутір(25вихованців), «Берізка» с. Безбородьки 
(10 вихованців), дошкільною групою «Веселка» с.Рецюківщина (11вихованців), та трьома 
закладами загальної середньої освіти в с. Великий Хутір, Безбородьки та Рецюківщина, у 
яких навчається

241 учень. Для організації навчального процесу у 2021- 2022 навчальному році було 
створено 25класів та 2 групи продовженого дня.

До роботи у новому навчальному році було зроблено в усіх закладах косметичні



ремонти на суму 88 000,00грн.
Проведено капітальні ремонти класних кімнат для учнів Ікласів згідно вимог НУШ 

в усіх освітніх закладах громади на що витрачено 279 000,00грн.
Придбано кухонні меблі на харчоблок ЗЗСО 1-11 ступенів с.Безбородьки на суму 

25 000,00грн. З метою покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку в 
освітньому закладі 1-11 ступенів с.Рецюківщина зд ійснено заміну мийних ванн та 
придбано кухонний посуд у заклад дошкільної освіти «Берізка» с.Безбородьки.

Закуплено парти, учительські столи, шкільні дошки, дидактичний матеріал, 
обладнання у навчальні кабінети Ікласів в усі три заклади загальної середньої освіти 
громади відповідно до вимог НУШ.

Здійснено заміну віконних блоків у кількості 10шт. на суму 192 000,00грн., у ЗЗСО 
1-11ступенів с.Безбородьки. Придбано засоби гігієни,миючі засоби та деззасоби у всі 
освітні заклади на загальну суму 13 369,00грн. З метою оснащення ресурсної кімнати у 
закладі загальної середньої освіти 1-111ступенів ім.. С.А.Куниці в с.Великий Хутір 
придбано меблі на суму 9 000,00грн. та обладнання на суму 7 780,00грн.

У всіх освітніх закладах сіл громади працюють шкільні бібліотеки, оснащені 
комп,юторні класи з доступом до мережі інтернет, придбано меблі для дітей, які на 
інклюзивній програмі навчання.

У рамках благодійної акції «У школу з радістю» придбано подарунки у вигляді 
канцелярських наборів для дітей з категорійних сімей: СЖО, багатодітні та
першокласникам з розрахунку 300грн. на дитину ( всього 97дітей). В усіх освітніх закладах 
забезпечено безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів та дітей , які користуються 
пільгою у встановленому порядку.

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

У Великохутірській сільській територіальній громмаді збережена мережа закладів 
культури. Станом на 01.12.2021 мережа закладів культури Великохутірської сільської ради 
представлена 11 закладами. 3- Будинки культури: Безбородьківський сільський Будинок 
культури, Великохутірський сільський Будинок культури, Рецюківщинський сільський 
Будинок культури; 2- сільські клуби: Великохутірський сільський клуб, Рождественський 
сільський клуб; Великохутірський народний історико краєзнавчий музей; Великохутірська 
сільська публічна бібліотека з бібліотеками- філіями: Безбородьківська сільська бібліотека 
-  філія, Великохутірська сільська бібліотека -  філія, Рецюківщинська сільська бібліотека -  
філія, Рождественська сільська бібліотека -  філія.

В Безбородьківському сільському Будинку культури згідно штатного розпису 
працює одна особа, діють такі гуртки та клубні формування: троїсті музики; соло, та 
працюють такі любительські об’єднання: «Тенісисти» - 12 учасників. «Золотий кий» - 10 
учасників. При Безбородьківському сільському Будинку культури створено клуб за 
інтересами «Ніхто крім нас»- 38 учасників , який обєднав АТО, БД на сході України, на 
території інших держав (афганці), учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. Головною 
метою та напрямками діяльності Клубу є сприяння в реалізації прав та соціальної гарантії, 
передбачених законодавством України, надання державної, медичної, психологічної, 
моральної та матеріальної допомоги, та створення сприятливих умов для відпочинку.



В Великохутірському сільському Будинку культури згідно штатного розпису 
працює 2 особи. Протягом року працювали такі гуртки та клубні формування; чоловічий 
гурт «Заспів»; жіночий ансамбль «Любисток»; квартет «Любава»; тріо ради ветеранів 
«Надія»; художнє слово; театр мініатюр; троїсті музики; народний аматорський 
фольклорний колектив «Надвечір’я»; дитячий фольклорний колектив-супутник 
«Дударик»; тенісний гурток .

За участь в обласному конкурсі «Писанка -  2021» Подяку отримала Олена Кукоба, 
майстер -  аматор Великохутірського сільського Будинку культури. В цьому 
році аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» підтвердив звання народного. 
Колектив приймав участь у районному онлайн конкурсі «Зимові святки», обласних заходах 
(Дистанційно): «Щедрий вечір, добрий вечір»(Шпола), «Вінок кобзареві», «Воістину 
небесна і земна», «Єднаймо душі словом Кобзаря», «Мости над Россю». За участь у 
обласному фестивалі -  конкурсі фольклорних колективів «Мистецька Петрівка» 
аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» нагороджений Подякою. Подяки також 
отримали майстри -  аматори, за чудові виставки та майстер класи -  Коваль М.Д. та 
Колотило Н.Я., а троїсті музики «До млина» нагороджені Дипломом І ступеня.

Народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» отримав сертифікат 
за ІІІ місце в обласному фестивалі-конкурсі весільних обрядів та пісень «Святая 
Покровонько, покрий мою голівоньку!» В рамках мандрівного фольклорного УЗВАР -  
фесту в категорії «Ой, на Івана, та і на Купала», та другому вокальному фестивалі 
виконавців української народної та фольклорно-автентичної пісні «Білозір’я-Фольк-Фест» 
колектив нагороджений Подяками.

При будинку культури створені та працюють: любительське об’єднання
«Рушничок» - 10 учасників; любительське об’єднання «Творче коло»-10 учасників. Це є 
добровільні формування створені як засіб спілкування, обмін досвідом, 
відпочинок-керівник Колотило Надія Яківна. У 2021 році розпочав працювати творчий 
клуб за інтересами «Спілкування для душі». Цей клуб популяризує народні звичаї та 
обряди, зокрема й українську народну пісню.

В Рецюківщинському сільському Будинкукультури згідно штатного розпису 
працює 1 особа, протягом року у закладі працювали такі гуртки та клубні формування: 
сольного співу; жіночий ансамбль «Вінок»; родинний дует «Родина»; художнє слово; театр 
мініатюр; дитячий сольного співу; більярдний гурток .

В Великохутірському сільському клубі згідно штатного розпису працює 1 особа, 
протягом року в закладі працювали такі гуртки та клубні формування: колектив художньої 
самодіяльності «Злагода» - 10 учасників; технічний гурток (образотворчий) «Палітра» -10 
учасників;гурток художнього читання «Слово» -10 учасників; театр мініатюр «Веретено» 
-10 учасників; клуб за інтересами любителів старовини «Світлиця -  скарбниця» - 10 
учасників. При клубі створені та працюють: любительське об’єднання
декоративно-прикладного «Візерунок» - 10 учасників; любительське об’єднання
вишивальниць «Вишиваночка» -10 учасників.

В Рождественському сільському клубі згідно штатного розпису працює 1 особа, в 
закладі протягом року працювали такі гуртки та клубні формування :аматорський 
фольклорний колектив «Одна родина»; клуб за інтересами «Вільна хвилинка»; шахматний 
гурток ; більярдний гурток.



Заклади культури громади взяли участь в обласному онлайн -  фотоконкурсі 
«Життя крізь об’єктив» «Весняна рапсодія»: Великохутірська сільська публічна бібліотека 
«Весняні ноти»,Рождественська сільська бібліотека -  філія «Весняна 
ефорія»,Рецюківщинська сільська бібліотека -  філія «Весняне розмаїття», 
Великохутірський сільський Будинок культури. Всі бібліотеки громади взяли участь 
у онлайн конкурсі «Читання -  крок у майбутнє». Читачі Великохутірської сільської 
бібліотеки -  філії отримали грамоти та подарунки за перемогу у конкурсі.

У Великохутірському народному історико-краєзнавчому музеї було відкрито 
експозиції: «Рушники та картини Великого Хутора», «Українська революція 1917-1921 р. 
Архівні матеріали», «Пам’яті почесного громадянина села, курсанта Владислава 
Харути», «Перші організатори колгоспу», «Один із Небесної Сотні», «Вироби сільських 
умільців XIX ст.»

Згідно плану роботи екскурсії проводяться за трьома 
напрямками: Оглядові - «Наш край - найдавніші часи», «Колгоспне будівництво 
краю», «Мистецька спадщина села», «Кімната бойової слави», Великий Хутір на карті 
сучасності».

Навчальні - «Героїв імена у пам’яті народній», «Народна архітектура рідного 
краю», «Свічка пам’яті. Рік 33-й», «На калині мене мати колисала», «Обрядове коло 
святкових дат». Тематичні - «Вклоніться, люди, вчителю своєму» - до дня 
народження О.А.Дорошенка, «Владислав Харута -  почесний громадянин села», «Завтра 
була війна...», Бібліотечні уроки у Музеї.

Бібліотека є невід’ємною складовою освітянського та інформаційного простору, 
яка накопичує, зберігає і поширює знання, що зафіксовані у друкованих носіях інформації. 
Згідно штатного розпису у бібліотеках працює 5 осіб.

Упродовж року діяльність бібліотек громади була спрямована на розвиток 
культурних традицій, збереження історичних цінностей, задоволення духовних і 
естетичних потреб користувачів, професійному вдосконаленню, розширенню світогляду, 
створенню максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розвитку її 
здібностей, залученні нових користувачів. Бібліотеки брали активну участь у підготовці та 
проведенні сільських свят, вели роботу з організації змістовного дозвілля, масового 
відпочинку та розваг населення, а також сприяли відродженню та популяризації 
національних звичаїв та обрядів.Традиційно в бібліотеках українського козацтва та ін. При 
проведенні масових заходів працівники бібліотек використовують нові форми роботи, які 
можна проводити завдяки комп’ютерному обладнанню -  це і години пам’яті, перегляди 
відеороликів, презентацій, музичний супровід, перегляд буктрейлерів по нових виданнях 
книг. Створено групи « Великохутірська сільська публічна бібліотека» і «Великохутірська 
сільська бібліотека -  філія та сільський клуб» у соцмережі Facebook, на сторінках якого 
відображається робота бібліотек Великохутірської сільської територіальної громади.

Для бібліотек громади на 2021рік було оформлено передплату періодичних видань 
34 екземпляри на суму 6870,00 грн.

На проведення Дня села було використано -55 000,00 грн.: село Безбородьки -  
15 000,00 грн.(рішення виконкому №95 від 26.08.2021 року), село Великий Хутір -  
20 000,00 грн. (рішення виконкому №97 від 26.08.2021року), селище Рецюківщина- 
10 000,00. грн.(рішення виконкому №58 від 25.05.2021 року) , село Рождественське -10 
000,00 грн. (рішення виконкому №67 від 25.06.2021 року).



Для Великохутірського сільського Будинку культури придбано копіювально -  
розмножувальний пристрій на суму- 6 999,00 грн., електричний лічильник на суму 
-3 957,00грн.

Для Безбородьківського сільського Будинку культури придбано будівельні 
матеріали для ремонту двох кімнат на суму- 7 000,00 грн. Для закладів культури придбано 
вогнегасники на суму -3 872,00грн.

Для Рождественського сільського клубу закуплено сценічні костюми для 
аматорського фольклорного колективу «Одна родина» на суму 36 900,00 грн.

Протягом року були створені клуби за інтересами, на роботу яких було 
виділено 2 000,00 грн.

Літературно-музичний клуб любителів старовини «Світлиця - скарбниця» 
створений при Великохутірському сільському клубі та сільській бібліотеці - філії. В його 
основі є глибоке вивчення, збереження та відродження традицій нашого краю, вивчення 
народознавства, розвиток творчих здібностей.

Клуб за інтересами «Руками створена краса» створений при Рецюківщинській 
сільській бібліотеці. Це об'єднання різних за віком дітей з спільними інтересами.

Творчий клуб за інтересами «Вільна хвилинка» створений при Рождественській 
сільській бібліотеці та сільському клубі. Це об’єднання різних за віком дітей із спільними 
інтересами, згуртування творчих дітей села, організація їх дозвілля, обмін думками та 
досвідом.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Заняття фізичною культурою і спортом є дуже ефективними для профілактики 
захворювань, зміцнення генофонду, підвищення психофізичного здоров’я. При 
формуванні особистості величезне значення має фізичне виховання. У дитячому та 
підлітковому віці закладається фундамент фізичного розвитку і здоров’я, тому «дружити» з 
фізичною культурою і займатись нею необхідно з дитячого віку. Актуальність проблеми 
збереження здоров’я дітей в громаді важлива як ніколи. Тому при всіх закладах загальної 
середньої освіти працюють спортивні зали (оснащені спортивним інвентарем), зайняття в 
яких проводять досвідчені працівники освіти. У закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів ім. С.А. Куниці с. Великий Хутір Великохутірської сільської ради, 
створена юнацька волейбольна команда, яка неодноразово проводила спортивні змагання. 
На підставі рішення виконавчого комітету від 25.05.2021 року №61 «08» червня 2021 року 
проведено турнір з волейболу на базі ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. С.А.Куниці Великохутірської 
сільської ради Золотоніського району Черкаської області.

При закладах загальної середньої освіти функціонують спортивні майданчики. 
Проведений поточний ремонт спортивного залу у закладі загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів с. Безбородьки Великохутірської сільської ради.

З метою забезпечення провадження комплексної, послідовної і взаємоузгодженої 
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських 
об'єднань, що представляють інтереси молоді, у справі формування та реалізації державної 
молодіжної політики, створення соціально-економічних, політичних, організаційних, 
правових умов для стимулювання освіти, зайнятості, ініціатив, творчості та інноваційної 
діяльності молоді виконавчим комітетом розроблено план заходів щодо розвитку 
державної молодіжної політики на території Великохутірської сільської територіальної



громади та затверджено рішенням виконкому №132 від 24.11.2021 року, а також 
розроблено план заходів на 2022 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої 
рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність -  здоровий спосіб 
життя -  здорова нація» на території Великохутірської сільської територіальної громади, 
затверджений рішенням виконкому від 24.11.2021 року №131.
МЕДИЦИНА. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

На території ОТГ функціонують Великохутірська та Безбородьківська АЗПСМ, 
фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) в селі Рецюківщина в с.Рождественське 
реорганізовано у ПТП. Медичні заклади не фінансуються з бюджету СТГ напряму ,але 
якби громада не надавала медичну субвенцію до бюджету Драбівської селищної громади то 
стан медичного обслуговування небув би і таким яким він є в даний час.

За 2021 рік 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 КЗ «Драбівський Центр первинної медико-санітарної допомоги»:
__по загальному фонду 639 783грн. _ зних
__310 683 грн. на оплату праці працівникам медицини ,
__40 000грн. на повірку вимірювальної техніки та вогнегасників, придбання паливно

_ мастильних матеріалів, ремонт автомобіля,
__75 000грн. на оплату за використаний природній газ,
--- 73 000грн. на оплату електроенергії,
__30 000грн. пільгові медикаменти,

18 000 на виконання програми « ТУРБОТА»
— 20 000грн. імунопрофілактика,
—  40 000грн., покращення матеріально технічної бази Безбородьківської АЗПСМ, 
Драбівській багатопрофільній лікарні виділено кошти за рік у сумі
532 000грн., це енергоносії,оплата медоглядів,паливно - мастильні матеріали, 

придбання медикаментів та виробів медичного призначення, придбання продуктів 
харчування та інше.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

На території сільської територіальної громади проживає 3446 осіб працездатного
віку.

З метою соціального і правового захисту дітей, створення умов для їх всебічного 
розвитку і виховання при Великохутірській сільській раді створено Службу у справах 
дітей, а з метою соціального захисту повнолітніх жителів громади до структури 
Великохутірської сільської ради введено посаду «головний спеціаліст з питань соціального 
захисту» та створено комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг 
Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області» (рішення 
сільської ради від 22.12.2020року №3-13/УШ).

Проводиться відповідна робота з сім’ями та дітьми, які потребують контролю, 
працівниками служби у справах дітей спільно з поліцейським офіцером громади та 
фахівцем із соціальної роботи, який є підзвітний та підконтрольний директору 
комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області. Наявні матеріали про стан виконання



батьківських обов’язків в окремих сім’ях. За потреби, на засіданні виконкому 
розглядаються питання надання послуги соціального супроводу сім’ям, що перебувають у 
СЖО, обов’язково враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини. 
Систематично проводяться обстеження умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів та піклувальників, а також 
дітей, взятих на облік Службою як таких, що потрапили у складні життєві обставини. 
Особлива увага приділяється категорійним сім’ям, сім’ям, які потрапили у складні життєві 
обставини, та одиноко проживаючим жителям похилого віку. За результатами обстеження 
житлово-побутових умов проживання складаються акти.

Станом на 01.12.2021 на первинному обліку Служби перебувало 6 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Впродовж року 2 дітей-сиріт знято з 
первинного обліку у зв’язку з досягненням повноліття та виплачено одноразову грошову 
допомогу відповідно до чинного законодавства.

На сьогодні на первинному обліку перебуває 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання, а саме: 3 малолітніх 
дітей перебувають під опікою і 1 неповнолітня дитина охоплена піклуванням. Всі діти 
охоплені навчанням: троє навчаються у закладах загальної середньої освіти, одна -  у ДНЗ 
«Черкаське вище професійне училище».

За 2021 рік у громаді посиротіла одна дитина, якій надано статус дитини-сироти, 
взято на облік Служби та влаштовано під опіку у сім’ю.

На території громади функціонує одна прийомна сім’я, в якій виховується одна 
дитина, позбавлена батьківського піклування. Сім’я перебуває на постійному контролі 
Служби. Дитина з прийомної сім’ї влітку пройшла оздоровлення, за ініціативою Служби 
брала участь у районному творчому конкурсі.

Важливу роль займає робота, пов’язана з поліпшенням становища дітей, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.

На обліку в Службі перебуває 2 дитини, які опинилися в складних життєвих 
обставинах внаслідок неналежного виконання їх батьками батьківських обов’язків. У 
поточному році Службою виявлено та взято на облік 1 дитину. Інформація про дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили у складні життєві 
обставини, і перебувають на первинному обліку Служби у справах дітей працівниками 
занесено до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», як того вимагає 
законодавство.

Працівниками Служби регулярно проводиться відвідування сімей, що знаходяться на 
обліку чи потребують додаткової уваги. Протягом року спеціалісти відвідали 77 сімей у 
зв’язку з порушенням прав дітей та безвідповідальним ставленням батьків до виконання 
батьківських обов’язків, про що складено відповідні акти.

До безвідповідальних батьків та дітей, схильних до протиправної поведінки, 
вживаються заходи профілактичного характеру, одну матір притягнуто до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання передбачених законодавством обов’язків щодо 
забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дитини.

Служба у справах дітей тісно співпрацює із закладами освіти як нашої громади, так із 
закладами освіти, які здійснюють інституційний догляд дітей. Зокрема, троє дітей 
шкільного віку громади у 2021- 2022 навчальному році зараховані на навчання із 
цілодобовим перебуванням до закладів освіти м.Золотоноша: 2 дітей -  до КЗ «Золотоніська



санаторна школа Черкаської обласної ради» і 1 дитина -  до КЗ «Золотоніська спеціальна 
школа Черкаської обласної ради». Працівниками Служби протягом звітного періоду 
відвідано ці заклади, проведено обстеження умов перебування та навчання дітей, складено 
відповідні акти.

Значне місце у роботі Служби займає профілактична робота серед дітей та їх батьків 
щодо профілактики правопорушень неповнолітніми, попередження та відповідальності за 
вчинення домашнього насильства щодо дітей та за участю дітей, збереження життя та 
здоров’я дітей.

Служба у справах дітей, як зацікавлена особа, взяла участь в 1 судовому засіданні 
Драбівського районного суду з питання усиновлення дитини.

Захист житлових прав -  одне із пріоритетних напрямків у сфері соціального захисту 
дітей, тому відповідно до п.61 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 №866, постійно здійснюється контроль за нерухомим 
майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі 4 дітей вказаної 
категорії мають житло на праві користування.

На квартирному обліку для поліпшення житлових умов на даний час не перебувають 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа.

Службою забезпечується організація та проведення засідань Комісії з питань захисту 
прав дітей із запрошенням громадян. Всього за звітний період відбулося 12 засідань 
Комісії, робота якої фіксується протокольно. На Комісію підготовлено матеріали щодо 3 3 
питань, після розгляду яких прийнято відповідні рішення органом опіки і піклування.

Виконавчим комітетом сільською ради ведеться облік багатодітних родин, станом на 
01.12.2021 року на території Великохутірської сільської територіальної громади їх 
проживає -29 сімей, в них виховується 100дітей. Дітей інвалідів -  7, дітей АТОвців - 17.

Офіційно працюючих неповнолітніх немає.
При виконавчому комітеті створена комісія у справах неповнолітніх та комісія по 

боротьбі зі злочинністю, які відповідно до своїх положень надають допомогу органу 
місцевого самоврядування, у роботі щодо попередження бездоглядності, правопорушень 
серед неповнолітніх та влаштування дітей і підлітків, охорони їх прав та інтересів, розгляду 
справ по правопорушеннях неповнолітніх, здійснення контролю за умовами утримання та 
проведення виховної роботи як у родині, так і в навчальних закладах.

Станом на 01.12.2021 року на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
Великохутірської сільської ради ніхто не перебуває.

Велика увага виконавчого комітету протягом року спрямовувалась на турботу про 
людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, адже це один з основних 
напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. З цією метою 
Великохутірською сільською радою 11.01.2019 прийнято програму соціального захисту 
населення «Турбота» на 2019-2021роки» рішення № 2-1/УІІ (зі змінами). В рамках даної 
програми з сільського бюджету надано:

одноразову матеріальну допомогу на лікування тяжко хворим жителям 
Великохутірської сільської територіальної громади на суму 78 400,00грн. -  26 осіб 
одноразову матеріальну допомогу дитині-сироті в сумі 3000,00грн одноразову матеріальну 
допомогу, як особі яка потрапила в складні життєві обставини на суму 6000,00грн. -  2 
особи одноразову допомогу дитині-сироті, після досягнення 18-річного віку в сумі 1810грн.



Відповідно до рішення виконавчого комітету «Про виділення коштів для 
придбання подарунків воїнам-інтернаціоналістам з нагоди відзначення Дня пам’яті 
воїнів-інтернаціоналістів, які проживають на території Великохутірської сільської 
територіальної громади у 2021році» придбано подарункові набори 
воїнам-інтернаціоналістам з розрахунку по 200 грн. на кожну особу, всього 9осіб, на суму 
1800,00грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету «Про виділення коштів для
придбання подарунків солдатським вдовам, сімей загиблих ветеранів війни, які
проживають на території Великохутірської сільської об’єднаної територіальної громади з 
нагоди Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні» придбано подарункові набори солдатським вдовам, сімей загиблих ветеранів війни, 
які проживають на території Великохутірської сільської територіальної громади, з 
розрахунку по 250 грн. на кожну особу (7 осіб) на суму 1750,00грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету «Про виділення коштів для
придбання подарунків чорнобильцям, які проживають на території Великохутірської 
сільської територіальної громади з нагоди 35-річниці Чорнобильської катастрофи» 
придбано подарункові набори чорнобильцям з розрахунку по 300 грн. на кожну особу (28 
осіб) на суму 8400,00грн.

З нагоди відзначення Міжнародного Дня інваліда 3 грудня 2021 року, виконавчим 
комітетом прийнято рішення та придбати подарунки для дітей-інвалідів (всього 7осіб) та 
для інвалідів І групи (всього 20осіб), які зареєстровані та проживають на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на суму 9450,00грн.

З метою організації новорічно-різдвяних свят для дітей соціально-незахищених 
категорій, виконавчим комітетом прийнято рішення про придбання подарунків в кількості 
130 одиниць за кошти місцевого бюджету на суму 17550,00грн, з розрахунку 135,00грн на 
один подарунок.
ІНФРАСТРУКТУРА, ТРАНСПОРТ ТА ЖКГ

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 СОУГО 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 щебіню для поточного ремонту 
доріг та греблі на суму 10,01 тис.грн., придбання щебенево-піщаної суміші на суму 83,301 
тис.грн., 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/УП, 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».

СПІВПРАЦЯ З ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ, ПІДПРИЄМЦЯМИ, ЯКІ 
ЗДІЙСНЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ.
Сьогодні дякую усім хто небайдужий до своєї території і допомагає наданими послугами 
в рахунок соціального партнерства. Без цієї допомоги було б нереально розгортати сніг, 
прибирати територію від гілля після того, як проводить свою роботу РЕМ, розчищаючи 
електролінії, косити вигони іузбіччя від бур’янів, надавати допомогу школам, лікарні, 
дитячим установам, підтримувати малозабезпечених і пристарілих громадян.

Допомога звичайно дуже різниться і відношення до потреб людей і території також 
різна про, що нижче я коротко зазнач

На території громади протягом 2021 року здійснювали свою діяльність такі 
сільськогосподарські підприємства:

СТОВ «Агрофірма«Великий Хутір» (директор Шинкаренко В.А.);
Загальна сума наданих послуг та придбання за 2021 рік складає --- 641775грн.
( Це підприємство, яке постійно надає техніку на вирішення таких важливих питань як; 
косовиця узбіччя дороги по всій протяжності 12км., так,як дорожні служби у 2021році цієї 
роботи не робили, протягом літа цю роботу робили тричі, косовиця вигонів, підгортання та 
перевезення сміття на сміттєзвалищі (район Забайкалля) де було задіяно самоскиди та 
маніту, протягом тижня по всій території прибиралось гілля шляхом подрібнення на щепу, 
для цього були задіяні самоскид, трактор, люди, які допомагали нашим працівникам, так,як 
подача гілля це фізично важка робота. Сільська рада також, не маючи господарчого двору і 
приміщень для зберігання і охорони шкільних автобусів, звернулась з проханням надати 
приміщення і ця техніка під охороною знаходиться в цих гаражах. Помимо цього, 
щомісяця надають 30л. бензину та 500грн. на ліки першої необхідності АЗПСМ, 
безкоштовно надають молоко Великохутірській дитячій установі, та щороку придбають 
Новорічні подарунки для дітей згідно вказаного списку , надають послуги населенню з 
підвозу хліба, послуги транспортом для школи,
Послуги транспортом для сільради...
За 2021рік було придбано ноутбуки в місцеву школу та дошкільну установу,
Комплект комп,юторного устаткування для АЗПСМ
Надано кошти в сумі 20000грн. для вирішення організаційних питань на свято села.

СТОВ «АГРОФІРМА «АгроМакс» (директор Орел І.А., виконавчий директор 
Куниця І.І.)
Загальна сума наданих послуг та придбання складає --- 22 600,00грн. за 2021 рік.

( це щомісячно 30л. бензину для місцевої амбулаторії та придбання електричного



конвектора для дошкільного закладу с.Великий Хутір допомагають у розгортанні снігу, 
надавався транспорт під час проведення суботників на кладовищах, надано допомогу 
пільговикам з нагоди відзначення Дня пам,яті та примирення).

П/П «Росток», директор Пождін С.М., виконавчий директор Васільєв Олексій 
Олександрови ч.
Загальна сума наданих послуг та придбання за 2021рік складає --- 42 805грн. ( це кошти на 
підтримку місцевої церкви, придбання принтера на Великохутірську дитячу установу 
«Сонечко», придбання ялинки та Новорічних прикрас в Великохутірську школу, вивіз 
сміття в ДНЗ, допомога місцевій лікарні на ремонт автомобіля, бензин, дизельне паливо на 
косовицю бур,янів, 600грн., це подарунки ювілярам-пайовикам)

СТОВ « Придніпровський край» с.Рецюківщина.
(директор Петров М.В.)
Придбано плазмовий телевізор для учнів 1кл. на суму 7000грн., надано комп,юторну 
техніку для сільської бібліотеки на суму 5000грн.,вручено подарунки першокласникам та 
новорічні подарунки на суму 9 500грн., оренда приміщення сільської ради на суму 
3 456грн., придбання пісчано-щебеневої суміші для ремонту дороги с.Рецюківщина на суму 
50 000грн. Обкошувалися узбіччя доріг, надається допомога в утриманні водопроводу.

ТОВ «Баришівська зернова компанія» с.Рождественське, директор 
Шпак Роман Григорович
( за кошти підприємства придбано маски, антисептики, тест -  смужки для визначення рівня 
цукру в крові, надавалось «Маніту» для розгортання щебеню на дорозі, проводилось 
обкошування вигонів та узбіччя доріг.

ТОВ «Пальміра відгодівля» с.Рождественське, директор Кононець Руслан Валерійович,
( надавалась підтримка гуртку «Умілі ручки» на суму 500грн.для придбання матеріалів, 
придбано ритуальний вінок на суму 400грн.)

Приватні підприємці, які здійснюють сільськогосподарську діяльність 8

п\п СавченкоД.І. --- 3.300грн. на Новорічні подарунки учням школи,
п\п Касьян Л.В., Шинкаренко Т.І. -  10000грн.. придбання посадкового матеріалу квітів
тюльпанів, нарцисів, крокусів для висадки на квітучому узбіччі , поблизу Обеліска Слави,
придбання матеріалів для облаштування флагштока та на вирішення організаційних
питань.

Одноосібників; 331 особа, які користуються 1411,4907га. Землі 

Фермерські господарства на території громади - 10;
По старостинських округах у звітах звучатиме інформація за допомогу та надані послуги. 
По селах Великий Хутір та Ашанівка щиро дякую Свистільнику Миколі Васильовичу, 
Шинкаренку Сергію Володимировичу,Коршаку Сергію Володимировичу, нажаль 
покійному Самойленко Олександру Володимировичу. Це люди, які прийдуть на допомогу



під час суботників, при косовиці вигонів, при потребі щось підвезти чи привезти. Сьогодні 
дякую також директору ПАТ «Безбородьківське» Чугуєвцю Віктору Степановичу, 
менеджеру Нипорці О.В., приватному підприємцю Степанку В.М., одноосібнику Голосію 
Володимиру Вікторовичу та жителю села Савченко Василю Миколайовичу.,, усім 
жителям, які небайдужі до долі наших населених пунктів та беруть посильну участь в 
житті громади.

Шановна громадо!
Мій звіт подається з позиції того, як я зуміла забезпечити роботу сільської ради 

загалом, кожного депутата, члена виконавчого комітету, зокрема, що зроблено для 
забезпечення формування апарату, який здійснює свої функціональні обов’язки для 
повноцінного життя нашої молодої громади. Хотілося б звичайно, щоб біди, які нас 
супроводжують останні три роки закінчувалися. .

Думаю, що всі дуже добре розуміють, що Ковіт -  19, оякий став випробуванням 
для всієї планети, періодичні локдауни, які тормозили звичний ритм роботи,
За 2020,2021 роки громади не отримали з держави коштів на розвиток інфраструктури та 
коштів на соцеконом розвиток тому похвалитись так, як у 2019році, ми не можемо...
Але я переконана, якщо депутати, члени виконавчого комітету і посадові особи місцевого 
самоврядування та виконавчої влади, усі керівники спільно посіють мудрість, терпіння, 
бажання працювати, то люди нашої громади пожнуть добробут, соціально-економічну 
стабільність та злагоду.

Ми знаємо свої слабкі місця; розбиті дороги, відсутність автоперевезення та 
сполучення між селами громади, покращення інфраструктури, облаштування місць 
відпочинку, розчищення парків та ліквідація стихійних сміттєзвалищ, налагодження 
організованого вивозу сміття, створення комунального підприємства, ритуальної групи, 
яка допомагала б зокрема при похованні померлих, а ще багато всього іншого... і це 
недоліки, які будемо виправляти.

Проте, всі ці проблеми виникли не сьогодні і причини мають глибоке коріння. 
Я, розумію свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше рішення, 
кожний наш практичний крок.

Мешканці нашої сільської територіальної громади чекали і чекають від місцевої 
влади виважених рішень та позитивних результатів при вирішенні будь-яких питань 
життєдіяльності громади.

Я завжди налаштована на плідну співпрацю та на діалог з усіма, хто бажає щось 
зробити корисне для свого села чи селища. Я вдячна усім, хто допомагав сільській раді в 
цей нелегкий період розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними 
порадами та об'єктивними зауваженнями.

Закликаю всіх і надалі трудитися з повною віддачею на благо наших мешканців і 
переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо створити та розбудувати 
процвітаючу громаду.

Я щиро вдячна за підтримку виборцям, депутатському корпусу, виконавчому 
комітету, жителям громади, громадським діячам, своєму колективу - усім, хто висловлював


