
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
« 10» березня 2023року № 29-1 /VIII
с.Великий Хутір

Про затвердження звіту в.о. сільського голови 
про роботу Великохутірської сільської ради та 
її виконавчих органів за 2022 рік

Керуючись п.9 чЛ ст.26, п.7 ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши звіт в.о. сільського голови про 
роботу Великохутірської сільської ради та її виконавчих органів за 2022 рік, 
Великохутірська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт в.о. сільського голови про роботу Великохутірської 
сільської ради та її виконавчих органів за 2022 рік»,що додається.

2. Запропонувати виконавчому комітету сільської ради спрямувати 
організаційну роботу на закріплення позитивних тенденцій щодо 
створення умов для економічного зростання та поліпшення добробуту 
населення нашої громади.

3. Рекомендувати керівникам підприємств всіх форм власності 
враховувати недоліки в роботі всіх сфер економіки у 2022 році та 
спрямувати всі зусилля на їх усунення у 2023 році.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
сільської ради.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням Великохутірської сільської ради 

№29-1/УШ від 10.03.2023року

Звіт в.о. сільського голови
про роботу Великохутірської сільської ради та н виконавчих органів

за 2022 рік
Підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою є 

одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні. Сільська 
рада є колегіальним органом, який представляє спільні інтереси територіальної 
громади. Тому все, що зроблено за звітний період, є результатом колективної 
роботи сільського голови, в.о. сільського голови, кожного депутата, постійних 
комісій, сесійної діяльності, виконавчого комітету та виконавчих органів 
сільської ради, громадського активу громади. Усі питання, що вирішувалися 
протягом звітного періоду, безпосередньо торкалися захисту прав і свобод 
жителів громади.

Роботу органу місцевого самоврядування та його виконавчих органів 
протягом 2022 року планувалося здійснювати згідно попередньо затверджених 
планів роботи. Однак, в зв’язку з початком збройної агресії та 
повномасштабним вторгненням російської федерації на територію нашої 
держави 24 лютого 2022 року, роботу цих органів було переведено на 
функціонування в умовах воєнного стану.

2022 рік - це рік, який змінив життя мільйонів українців та показав 
усьому світу нашу стійкість, незламність, мужність, а головне єдність. Цей рік 
змусив переглянути кожного з нас цінності, пріоритети, орієнтири власного 
життя.

Упродовж звітного періоду було дуже непросто, але через біль, страх, 
постійні переживання -  ми вистояли. Продовжуємо працювати заради перемоги 
і найшвидшого настання миру та спокою. Ранок 24 лютого 2022 року 
перекреслив наші плани та задуми. Саме з цього дня, першочерговими 
завданням стало: нагодувати та одягти наших воїнів; надати підтримку жителям 
територій на яких ведуться бойові дії -  одягом, продуктами харчування, 
житлом, словом; забезпечити вчасне інформування населення громади про 
небезпеку; надавати психологічну підтримку кожному хто цього потребував, і 
все це в умовах тривоги, переживань, страху за своїх рідних, близьких, власне 
життя. Жителі громади несли продукти харчування у старостинські округи, 
заклади культури, які згодом перенаправляли у різні військові частини, інколи 
здавалось, що люди віддають усе, що мають. Для того щоб наші захисники 
були ситими, вмілі господині готували, ліпили, смажили, тушкували і готові 
були працювати 24/7, щоб допомогти Збройним Силам України. Адмінбудівлі 
старостинських округів, заклади культури, сільська рада перетворилася на 
своєрідні хаби, в яких збирали гуманітарну допомогу, сортували, пакували та 
передавали далі за потребою.
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Велика увага приділялась українцям, які приїхали з регіонів, де тривали 
і нажаль тривають бойові дії. Працівникам сільської ради спільно з депутатами 
вдалось налагодити роботу в напрямку розселення внутрішньо переміщених 
осіб у приватних будинках, власники яких, у них не проживають. Постійно 
вивчалась і вивчається потреба даної категорії людей задля забезпечення людям 
комфортних умов проживання, адже складно і боляче уявити, що довелось їм 
пережити, та через що вони пройшли.

Чітку громадську позицію показали підприємці громади, які з перших 
днів війни активно допомагають ЗСУ, ВПО, всім хто цього потребує: 
транспортом, паливом, продуктами харчування, речами першої необхідності, 
коштами.

Протягом 2022року проводилась спільна робота, яка має нині результат 
-  ми живемо в своїй державі, яка має мужній, сильний, працьовитий, 
небайдужий народ. Народ, який хоче жити, працювати у вільній, незалежній та 
суверенній державі УКРАЇНА.

У зв’язку із введенням військового стану в Україні, ми навчились 
оперативно та мобільно діяти. Протягом 2022 року Великохутірська сільська 
рада, виконавчий комітет, апарат, відділи виконували покладені на них 
обов’язки та делеговані законодавством повноваження. Діяльність 
Великохутірської сільської ради та її виконавчих органів перш за все 
спрямована на виконання завдань з питань територіальної оборони та 
забезпечення життєдіяльності територіальної громади.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕЛИКОХУТІРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Великохутірська сільська територіальна громада Золотоніського району 
Черкаської області (далі -  Громада), утворена на підставі розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року №541 -р, шляхом об’єднання 
територіальних громад: сіл Великий Хутір, Рождественське, селищ Ашанівка, 
Рецюківщина Великохутірської сільської ради та села Безбородьки 
Безбородьківської сільської ради 12.11.2020 року.

Адміністративним центром громади є село Великий Хутір, в якому 
розміщені її органи місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування Великохутірської сільської 
територіальної громади включає: єдиний представницький орган -
Великохутірська сільська рада Золотоніського району Черкаської області, яка 
представлена депутатами VIII скликання в кількості 22 осіб; сільський голова; 
старости; виконавчі органи -  виконавчий комітет у складі 13 членів та відділи. 
На підставі рішення сесії Великохутірської сільської ради №23-1/УШ від 
26.08.2022року «Про дострокове припинення повноважень Великохутірського 
сільського голови», виконання обов’язків Великохутірського сільського голови 
та голови виконавчого комітету Великохутірської сільської ради, з моменту 
дострокового припинення повноважень Шинкаренко Ніни Олександрівни і до 
початку повноважень Великохутірського сільського голови, обраного на
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позачергових виборах відповідно до законодавства України, покладено на 
секретаря сільської ради та виконавчого комітету Грицаченко Надію 
Миколаївну.

Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм 
України входить до складу Золотоніського району Черкаської області є 
нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 
територіальних громад, що об’єдналися.

На території громади розташовані населені пункти: с-ще Ашанівка, 
с.Великий Хутір, с-ще Рецюківщина, с.Рождественське, с. Безбородьки. 

Великохутірська сільська територіальна громада межує з:
1) північного сходу -  селище міського типу Драбів Золотоніського району 
Черкаської області;
2) північного заходу -  село Безпельче Золотоніського району Черкаської 
області;
3) півночі -  село Криштопівка Золотоніського району Черкаської області;
4) сходу -  селище Павлівщина Золотоніського району Черкаської області;
5) південного заходу -  місто Золотоноша Черкаської області;
6) півдня -  село Скориківка Золотоніського району Черкаської області;
7) заходу -  село Ковраї Золотоніського району Черкаської області.
Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 25 км. 
Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 75км. 
Мінімальна відстань населених пунктів громади до адміністративного центру 
с.Великий Хутір складає 3 км, максимальна -  18 км.

Протяжність доріг з твердим покриттям сільської територіальної 
громади складає 73,6 км. Великохутірська громада перетинається 
територіальною автомобільною магістраллю Т-24-09, яка має поганий стан. 
Вона сполучає село Великий Хутір з містом Черкаси, а також районним 
центром - місто Золотоноша.

Територія громади займає площу 150,363 кв. км. (15036 тис.га). 
Гідрографічна сітка представлена річкою Золотоношка, озерами та 

технічними водоймами. Площа земель сільськогосподарського призначення 
складає 13660,8 га. Площа земель запасу складає 1440,5 га., 3482,7 га -  землі 
лісогосподарського призначення, 23,9 -  га землі житлової та громадської 
забудови, 91,7 га -  заповідні землі, 507,2 га -  землі водного фонду.

Населення громади становить - 3409 осіб, з них 546 дітей.
В тому числі:
особи, які втратили працездатність (пенсіонери) - 1 040; 
учасники бойових дій (у тому числі учасники АТО) - 57;
учасники збройних конфліктів за межами України (ветерани війни в 
Афганістані) - 9;
учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілі- 32;
особи з інвалідністю - 250 (в т.ч. 12 - дітей з інвалідністю, 19 -  осіб з 
інвалідністю І групи);
багатодітні сім’ї - 29 (у яких виховується 101 дитина); 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування -  4;
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військовослужбовці призвані по мобілізації - 82. 
В розрізі населених пунктів:

№
з/п

Назва населеного пункту Зареєстровано Фактично
проживає

1 с-ще Ашанівка 41 47
2 с.Великий Хутір 1755 1836
3 с.Безбородьки 861 878
4 с-ще Рецюківщина 398 420
5 с.Рождественське 215 228

В зв’язку із повномасштабним воєнним вторгненням росії на території 
України, в Громаді з’явилась така категорія населення як внутрішньо 
переміщені особи, які прибули на територію громади із регіонів, де ведуться 
бойові дії. Таких осіб станом на 01.01.2023 року нараховувалося 422особи, в 
тому числі 126 дітей, з них: 2 дитини з інвалідністю та 12 осіб з інвалідністю.

Житловий фонд нараховує 1998 домогосподарств, з них в розрізі 
населених пунктів:

№
3/п

Назва населеного пункту Загальна кількість об’єктів 
житлового фонду

1 с-ще Ашанівка 82
2 с.Великий Хутір 1010
3 с.Безбородьки 507
4 с-ще Рецюківщина 263
5 с.Рождественське 136

Мережа закладів, установ Територіальної громади становить:
- дошкільний навчальний заклад «Сонечко», ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
ім.С.Куниці с.Великий Хутір, ЗЗСО «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  
ДНЗ» с-ща Рецюківщина, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Безбородьки., Безбородьківський 
заклад дошкільної освіти загального розвитку «Берізка». Загалом охоплення 
шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у с.Великий 
Хутір, забезпечені автобусним підвезенням;

- Великохутірська АЗПСМ, фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) в 
селищі Рецюківщина, та Безбородьківська АЗПСМ, медичний пункт 
тимчасового базування в селі Рождественське. Медичні заклади фінансуються 
з бюджету Драбівської СТГ, за рахунок наданої субвенції Великохутірською 
сільською територіальною громадою;

- Безбородьківський сільський Будинок культури, Великохутірський 
сільський Будинок культури, Рецюківщинський сільський Будинок культури; 
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
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бібліотека -  філія, Рецюківщинська сільська бібліотека -  філія, Рождественська 
сільська бібліотека -  філія;

- на території Громади створено комунальний заклад «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області», який складається з 2 відділень: відділення соціальної 
роботи та надання соціальних послуг за місцем проживання (на обслуговуванні 
33 особи) та відділення стаціонарного догляду для постійного та тимчасового 
проживання (на обслуговуванні 19 осіб, в т.ч. 3 внутрішньо переміщені особи).

На території Великохутірської сільської територіальної громади 
розташовані 14 об’єктів роздрібної торгівлі, 1 об’єкт громадського харчування, 
3 відділення поштового зв’язку, 1 АЗС та 1 ЦНАП.

Послуги Інтернету надають: ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Аватор». 
Мережею «Інтернет» охоплено близько 80% населення громади (кабельний 
Інтернет та безпровідна мережа).

Економічна стабільність громади забезпечується діяльністю суб'єктів 
господарської діяльності, представленими сільськогосподарськими 
підприємствами, комунального господарства, торгівлі та сфери послуг, мікро та 
малим бізнесом.

На території громади розташовані та працюють: сільськогосподарські 
підприємства в с.Великий Хутір СТОВ “Агрофірма «Великий Хутір”, яке 
орендує земельні частки (паї) в кількості 863, це становить 2576,5 га ріллі, 
90,15 га земель природоохоронного призначення. СТОВ «Агрофірма 
«АгроМакс» орендує 118 паїв загальною площею 366,8 га, не витребувані паї 
площею 9,5га. СТОВ «Придніпровський Край» орендує паї площею 1445,9 га. 
Приватне підприємство «Росток» орендує 247 паїв загальною площею 596,4,0 
га. Фермерське господарство «Агростар» орендує 7 паїв площею 21,25 га. ФГ 
«Орлівське» орендує 67 паїв площею 205,7 га. ФГ «Росток 1» орендує 85 паїв 
площею 149,6 га. ФГ «Хуторяни» орендує 14 паїв площею 41,15 га. ФОП 
«Савченко» орендує 36 паїв площею 145,3 га. ФОП «Приймак» орендує 45 паїв 
площею 166,6 га. ФОП «Кадук» орендує 6 паїв площею 15,1 га. ФГ 
«Богданець» орендує 8 паїв площею 24,64 га. ФОП «Сідлецький» орендує 
170,3098 га ріллі, ФОП «Вишняков» орендує 160,0 га ріллі, ФОП «Коршак» 
орендує 65,56 га ріллі, ФОП «Іщук» орендує 16,69 га ріллі, ФОП «Кадук» 
орендує 5,08 га ріллі. В селищі Рецюківщина ПРАТ «Черкаський» орендує 
загальною площею 43,5 га. СТОВ «Пальмира» орендує землі запасу і резерву 
площею 18,65 га. ФОП «В’язовська» орендує 227,78 га земель запасу і резерву. 
В селі Рождественське ТОВ «Баришівська зернова компанія» орендує земельні 
частки (паї) в кількості 16, що становить 135,0 га ріллі. В селі Безбородьки 
землі орендують ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» паї 1598,7 га, ТОВ 
«ЕнджелКепітал», ТОВ «Шунгей», ПП Чугуєвець В.С землі запасу 102,9 га.

На території громади є одноосібники в кількості 331 осіб, які мають в 
обробітку 1411,6 га землі.

Економічну діяльність на території об’єднаної територіальної громади 
здійснюють 53 фізичні особи-підприємці та дрібні підприємства.
Промислових підприємств, які працюють на території громади немає.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Протягом 2022 року Великохутірська сільська рада, виконавчий комітет, 

апарат, відділи виконували покладені на них обов’язки та делеговані 
законодавством повноваження. Виконавчий комітет спільно з депутатським 
корпусом працювали стабільно та послідовно забезпечуючи вирішення питань 
за пріоритетними напрямками, забезпечуючи життєдіяльність нашої громади. 
Виконання повноважень передбачених Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» у 2022 році забезпечувалось такими відділами як: 
відділом фінансів, відділом бухгалтерського обліку та звітності, відділом 
документообігу, організаційної роботи та з питань управління персоналом, 
відділом містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку та 
житлово-комунального господарства, відділом освіти, культури, молоді та 
спорту, відділом земельних відносин та екології, відділом «Центр надання 
адміністративних послуг», Службою у справах дітей, а також посадовими 
особами, що не входять до відділів, а саме: сільським головою, заступником 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем сільської 
ради та виконавчого комітету, старостами, головним спеціалістом (з питань 
соціального захисту населення), головним спеціалістом (програміст), головним 
спеціалістом (юрист). Штатна чисельність працівників по апарату сільської 
ради та її виконавчих органів у 2022році становила 42,25 штатних одиниць. 
Видаткова частина по даній функції затверджена місцевою радою, складає 
8 551,638тис.грн., що дорівнює 96,3 відсотка до уточнених призначень. З 
урахуванням внесених змін, видаткова частина в сумі 8 882,551 тис. грн., 
протягом року зменшена на 695,449 тис. грн. по причині економії бюджетних 
коштів, а саме: відміна стимулюючих виплат та наявність вакантних посад.
По органу місцевого самоврядування протягом звітного періоду використано 
31,691 тис. кВт.год. електроенергії, 1454 тис. м3 природного газу .
Економія коштів по захищених статтях органу місцевого самоврядування 
становить 237,789 тис. грн., з них:
- економія коштів фонду заробітної плати та нарахування на нього в сумі 

222,671 тис. грн.. виникла, в основному, через відміну стимулюючих виплат та 
наявність вакантних посад.
- економія по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв -  15,117 тис. грн. 
(кошти не використані внаслідок проведення заходів з економії енергоносіїв по 
оплаті за природний газ та електроенергії.)

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 по загальному фонду 
становить 3310,78 грн., яка утворилась на кінець бюджетного періоду по 
бюджетних установах громади стосовно розрахунків за природній газ 
відповідно до змін щодо постанови КМУ №1413 «Про внесення зміни до 
пункту 151 постанови КМУ від 22 липня 2020р. №641».

Кредиторська заборгованість на звітну дату становить 8897,00 грн. за 
придбанні витратні матеріали до принтера, відшкодування за підписку преси та 
послуги надання доступу до електронної бази.
Капітальні видатки по органах місцевого самоврядування не проводились.
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Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 по 
спеціальному фонду відсутня.

Протягом 2022 року проведено 12 пленарних засідань сільської ради, з 
яких 1 позачергове. При сільській раді діє 4 постійні комісії: з питань прав 
людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та 
згуртованості; з питань планування, фінансів, бюджету та економічного 
розвитку; з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, охорони 
пам’яток, історичного середовища, комунальної власності, житлово - 
комунального господарства та благоустрою; з питань освіти, культури, 
охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики, членами яких є 
депутати сільської ради. Депутатським корпусом восьмого скликання 
проведено 22 засідання постійних комісій. За результатами роботи прийнято 
157 рішень сільської ради. В тому числі: з земельних питань -  20; питань 
діяльності ради -  53; регламенту -1; регуляторної політики -  3; охорони 
здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту -  17; з питань соціального захисту
-  37; в галузі бюджету, фінансів та цін -  18; щодо забезпечення потреб 
територіальної оборони -  3; в галузі житлово-комунального господарства, 
побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку -  5.

Виконавчий комітет (далі - виконком) є координуючою ланкою роботи 
сільської ради у міжсесійний період, до складу якого, на даний час входить 12 
осіб. Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
Великохутірської сільської ради здійснює власні та делеговані повноваження в 
галузі бюджету, освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального 
господарства, будівництва, земельних відносин, соціального захисту населення, 
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав та законних інтересів 
громадян. За звітний період відбулось 1 3 засідань виконавчого комітету, з них 
1 позачерговий. При виконавчому комітеті сільської ради створено 15 дорадчих 
органів у вигляді комісій та затверджені відповідні Положення.
- Адміністративна комісія. За звітний період відбулось 6 засідань комісії, на 

яких розглянуто 6 питань, винесено 6 постанов про адміністративні порушення, 
за статтею: Ст.152 КУпАП «Порушення державних стандартів, норм і правил 
у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій 
населених пунктів» -2; Ч.1 ст.154 «Порушення правил тримання собак і котів»
-  3. Ч.2 ст.156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами» -  1. Справи розглянуто, 
винесено відповідні рішення, порушниками відповідно до рішень комісії 
сплачено штрафи, про що повідомлено відповідні органи. Справу за статтею ч.2 
ст.156 КУпАП закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП. Дві справи за ст. ч.1 
ст.154 та ст.152 КУпАП передано до Державної виконавчої служби для 
проведення примусового стягнення.
- Комісія по боротьбі зі злочинністю. За звітний період відбулось 2 засідання 

комісії, на яких розглянуто розглянуті питання: «Про криміногенну ситуацію на 
території Великохутірської сільської ТГ протягом І кварталу 2022 року»; «Про 
роботу виконавчого комітету щодо попередження крадіжок в
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сільськогосподарських підприємствах, особистих господарствах громадян на 
території Великохутірської сільської територіальної громади протягом 2022 
року», .
- Спостережна комісія. За звітний період відбулось 2 засідання комісії, де 

розглядалось питання: «Про дотримання режиму роботи закладів культури та 
торгівлі», «Про роботу спостережної комісії, з особами що повернулись з 
місць позбавлення волі».
- Комісія у справах неповнолітніх. Протягом року проведено 2 засідання по 
питаннях: Про роботу комісії з сім’ями ВПО, Про умови проживання 
неповнолітніх та малолітніх дітей в сім'ях СЖО.
- Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Великохутірської сільської територіальної громади. Проведено 13 засідань, 
прийнято 13 протокольних рішень, переважно всі вони стосуються заходів, в 
умовах воєнного стану.
- Місцева надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті 
Великохутірської сільської ради. Засідання не проводились, через відсутність 
потреби.
- Спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру місцевого рівня на території Великохутірської 
сільської територіальної громади. Засідання не проводились, через відсутність 
потреби.
- Комісія з питань евакуації Великохутірської сільської територіальної 
громади. Засідання не проводились, не було потреби.
- Комісія з виявлення та обстеження несанкціонованих сміттєзвалищ на 
території Великохутірської сільської територіальної громади. Засідання не 
проводились.
- Робоча група щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до 
водних об’єктів Великохутірської сільської територіальної громади. Звернень 
громадян не було.
- Опікунська рада при виконавчому комітеті. Розглянуто 1 звернення про 
надання дозволу на здійснення купівлі-продажу житлового будинку (рішення 
виконкому №71 від 17.06.2022 року).
- Комісія з питань дотримання законодавства про працю, легалізації зайнятості 
населення та забезпечення виплати заробітної плати, своєчасної сплати 
податків та інших обов’язкових платежів. Протягом 2022 року було 
проведено 5 засідання комісії, розглянуто 6 питань, зокрема: запровадження 
одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами 
належних їм активів; підвищення розміру заробітної плати найманим 
працівникам; підвищення орендної ставки за договорами оренди землі, сплата 
податку. На засідання комісії було викликано 16 осіб, в результаті проведених 
бесід та роз’яснень з них: 4 роботодавців підвищили рівень оплати праці; 3 
орендодавці переглянули договора оренди та підвищили орендну плату; 2 
особи сплатили податки.
- Комісія з питань соціального захисту населення Великохутірської сільської 

територіальної громади (Турбота). Проведено 11 засідань, складено 11
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протоколів, розглянуто 120 питання, які стосуються надання одноразових 
допомог в межах цільової Програми соціального захисту населення «Турбота» 
на 2022-2026 роки.
- Комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню на 
території Великохутірської сільської територіальної громади при виконавчому 
комітеті сільської ради. За звітний період відбулось 2 засідання комісії, на 
якому розглянуто 2 питання із занесенням до протоколів та актів. Надано 
дозволи про розчистку парків у с.Великий Хутір та с.Безбородьки, про що 
прийнято 2 відповідних рішеннь виконкому.

- Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Великохутірської 
сільської ради Золотоніського району Черкаської області. Протягом року 
надійшло 1 звернення, щодо постановки на квартирний облік особи з числа 
дітей-сиріт. Питання розглянуто та прийнято рішення 22.03.2022 №35.

Протягом звітного року та всього періоду діяльності виконавчого 
комітету його члени, працівники відділів та структурних підрозділів керувалися 
Положенням про виконавчий комітет та виконавчі органи Великохутірської 
сільської ради восьмого скликання, який було затверджено рішенням 
виконкому № 1-9/УШ від 12.11.2020. Організація та планування роботи 
виконавчого комітету сільської ради відбувається відповідно до затверджених 
планів роботи (річних та квартальних).

Для врегулювання господарських, кадрових та інших питань, що 
стосуються функціонування та взаємодії місцевих установ та організацій в 
межах повноважень сільського голови видано 110 розпоряджень з основної 
діяльності, 219 -  з питань діяльності кадрової роботи; 25 - господарського 
напрямку.

Для задоволення потреб громади, з метою забезпечення ефективного та 
прозорого здійснення закупівель виконкомом Великохутірської сільської ради 
протягом 2022 року, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169, здійснено 180 
закупівель, робіт та послуг на загальну суму 2 228 490 грн.

Виконавчим комітетом складено і видано у звітному періоді 22 акти 
цивільного стану, з них свідоцтво про народження -  1, свідоцтво про шлюб -  0, 
свідоцтво про смерть -  21.

Відділом «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Великохутірської сільської ради надано 1071 адміністративних послуг. 
У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців 
проведено 81 реєстраційних дій, а саме: державна реєстрація юридичних осіб - 
12, державна реєстрація припинення юридичних осіб - 3, державна реєстрація 
фізичних осіб-підприємців -  17, державна реєстрація припинення фізичних 
осіб-підприємців - 9, державна реєстрація змін до відомостей про юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців - 19, інші дії в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -  21. У 
сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проведено 291 дію, 
а саме, реєстрація права власності - 49, інше речове право -  242. Сума коштів, 
яка надійшла до сільського бюджету за державну реєстрацію юридичних осіб,
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фізичних осіб-підприємців та державну реєстрацію речових прав протягом 
2022 року складає 76 418 грн.

Значна увага приділяється якості підготовки документів та дотриманню 
термінів їх виконання. Оформлення документів здійснюється з додержанням 
вимог Інструкції з діловодства у структурних підрозділах Великохутірської 
сільської ради, яка затверджена рішенням виконкому 10.01.2019 №8 (із змінами 
від 26.11.2020 року №6). Протягом звітного періоду опрацьовано 1269листів 
вхідної кореспонденції, надано 1465 відповідей.

Секретарем сільської ради та виконавчого комітету і старостами 
відповідно до звернень мешканців сіл Громади готують та видають довідки, 
керуючись Порядком видачі довідок. Протягом 2022 року видано 1422 довідки 
-  різних за змістом; вчинено 20 нотаріальних дій; прирівняних до 
нотаріальних -  40.

Упродовж звітного періоду виконавчим комітетом здійснювались 
повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб. Протягом 
року зареєстровано за місцем проживання 59 осіб, знято з реєстрації місця 
проживання 23 особи. Видано громадянам 289 довідок про місце реєстрації. На 
запити органів державної влади надано 32 відповіді.

Активною була робота зі зверненнями громадян: протягом 2022 року 
зареєстровано 227 звернень, з них: письмових звернень -  195; на особистому 
прийомі сільського голови - 15; на особистому прийомі заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів -  25, на особистому прийомі в.о. 
сільського голови, секретаря сільської ради та виконавчого комітету -  130, 
начальника земельного відділу та екології - 57. Питання з якими звертаються 
жителі Великохутірської сільської територіальної громади в основному 
побутового, матеріального характеру та з питань земельних відносин. Всі 
звернення розглянуто вчасно, без порушення термінів. Протягом 2022 року 
надійшло одне колективне звернення жителів селища Рецюківщина (108 
підписів) від 14.09.2022 року вх.№108, щодо вжиття термінових заходів для 
ремонту насоса та відновлення централізованого водопостачання у будинках. 
Дане питання було винесене на розгляд депутатів, в результаті чого прийнято 
рішення від 05.10.2022 року № 24-10/УШ, яким надано дозвіл на використання 
коштів з цільового фонду на виконання робіт з поточного ремонту насоса ЕЦВ 
6-10-110 для водопостачання с-ще Рецюківщина на суму 8700,00грн. насоси 
відремонтовано, водопостачання відновлено. Повторні звернення, від одного і 
того ж автора, та одного і того ж питання не надходили. Упродовж 2022 року, 
на особливому контролі перебувало розгляд звернень про надання одноразової 
матеріальної допомоги військовослужбовцям призваним по мобілізації, або 
членам їх сімей. Такий вид допомоги зумовлений військовим нападом 
російської федерації на нашу державу. Відповідно Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 
України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення 
воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІХ, багато
військовослужбовців, що проживають на території Великохутірської сільської
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територіальної громади призвано на службу по мобілізації на захист нашої 
держави, тому з метою їх підтримки та відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат 
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським 
та їх сім’ям під час дії воєнного стану», рішенням депутатів Великохутірської 
сільської ради внесено зміни до Програми соціального захисту населення 
«Турбота», якими передбачено одноразову матеріальну допомогу таким 
військовослужбовцям в розмірі 3000,00грн. Протягом звітного періоду 
надійшло:

82 звернення від військовослужбовців, призваних по мобілізації або 
членів їх сімей щодо надання одноразової матеріальної допомоги, відповідно 
яких за рішеннями сесій надано одноразові матеріальні допомоги на суму 
243000,00грн.;

одне звернення на відшкодування вартості поховання 
військовослужбовця призваного по мобілізації на суму 16 515,00 грн.;

одне звернення щодо надання допомоги на поховання 
військовослужбовця призваного по мобілізації, - за рішенням депутатів надано 
одноразову матеріальну допомогу в сумі 3485,00грн.;

57 звернень, що стосуються земельних відносин. З них 34 звернень 
розглянуто, прийнято відповідні рішення, про результати розгляду повідомлено 
заявників. На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» від 24.03.2022 №2145 -ІХ та в 
зв’язку з припиненням роботи реєстру Державного земельного кадастру в 
умовах воєнного стану, звернення з питань надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
ведення особистого селянського господарства громадянам в кількості 
23 звернення на засіданні сесій Великохутірської сільської ради не 
розглядались, й відповідно рішення не приймались, про що повідомлено 
заявників.

На особливому контролі протягом року перебували запити про доступ 
до публічної інформації. Протягом звітного періоду до виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради надійшло 17 запитів на отримання публічної 
інформації, з них: 3 -  листом, а 14 -  електронною поштою, відповідно їх було 
опрацьовано у встановлений законодавством термін. Оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності виконкому сільської ради як розпорядника публічної 
інформації з боку запитувачів не було.

З метою підвищення кваліфікації, вдосконалення професійних знань, 
умінь та навичок, працівники ОМС проходять навчання, курси підвищення 
кваліфікації, вебінари, інформаційні заходи очно та онлайн. В межах 
повноважень протягом 2022 року 4 працівниками сільської ради пройдено 
курси підвищення кваліфікації у Черкаському регіональному центрі 
підвищення кваліфікації. З метою підвищення професійного рівня працівники 
сільської ради постійно беруть участь у семінарах від U-LEAD з Європою,

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2022-%D0%BF%23Text
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навчальних зустрічах з напрямків децентралізації, консультаціях та вебінарах за 
напрямками роботи.

Робота ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
https://vhutirotg.org.ua та друкованому засобі масової інформації «Драбівщина», 
але з додержанням вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану 
в Україні».

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ,
ФІНАНСІВ ТА ЦІН

Важливим напрямком роботи сільської ради є наповнення місцевого 
бюджету. Однією з головних складових діяльності ради є формування бюджету, 
його дохідної і видаткової частини. Сільський бюджет був сформований на 
показниках економічного та соціального розвитку громади, Закону України 
«Про державний бюджет», Бюджетного кодексу України і наявні ресурси 
бюджету 2021 року. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, 
надходження до бюджету громади різко знизилися. Звичайно, не всі наші плани 
і задуми були реалізовані, але ми намагались виконати всі окреслені плани 
щодо розвитку території, хоча можна сказати, що основним стримуючим 
фактором була, і на жаль є, відсутність достатніх коштів у сільському бюджеті.

У 2022 році до загального фонду бюджету сільської територіальної 
громади (далі СТГ) при плані 23080,5тис.грн., надійшло 24326,2тис.грн. 
власних доходів, що становить 105,4 відсотка виконання бюджету. Найбільшу 
питому вагу у податкових надходженнях бюджету (43,2 відсотка) займає 
податок та збір на доходи фізичних осіб. При плановому завданні 
10050,1тис.грн. надійшло 10401,5тис.грн., додатково отримано 351,4тис.грн.

Рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення 
при плановому завданні 1,2тис.грн надійшло 2,4тис.грн.(203,0 відсотки) 
додатково отримано 1,2 тис. грн.

Внутрішніх податків на товари та послуги надійшло 432,4тис.грн., з 
них надходження по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (пальне) складають 34,7тис.грн. (24,41 відсотка), по акцизному податку 
з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) -  252,5 
тис.грн.(54,07 відсотка до уточнених планових призначень). По акцизному 
податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі при 
плановому завданні 120,0тис.грн., надійшло 145,2тис.грн. (120,97 відсотка до 
уточнених планових призначень), додатково отримано 25,2тис.грн

Обсяг місцевих податків 13237,7тис.грн., з них надходження: по
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачено 
106,4тис.грн. (123,7 відсотка), з них юридичними особами, які є власниками 
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості -  90,8 тис. грн. (116,24 відсотка) 
та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості - 
8,2тис.грн. (215,84 відсотка) та нежитлової нерухомості -  7,4 тис. грн. 
(181,35 відсотка); по платі за землю отримано 8655,2тис. грн., в тому числі по 
орендній платі за землю з юридичних та фізичних осіб -  7902,9тис.грн. (126,5

https://vhutirotg.org.ua/
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відсотка), по земельному податку з юридичних та фізичних осіб -  752,3тис.грн. 
(100,3 відсотка); по єдиному податку складають 4576,3тис.грн.(109,9 
відсотка), в тому числі єдиний податок з юридичних осіб - 0тис.грн. (0 
відсотка), єдиний податок з фізичних осіб -  1271,7тис.грн. (89,4 відсотка), 
єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків -  3204,5тис. грн.(95,5 відсотка).

Зведений бюджет громади по власних та закріплених надходженнях на 
2022 рік затверджено з урахуванням змін в сумі 23489,9тис. грн., в тому числі 
по загальному фонду 23080,5 тис. грн., по спеціальному -  409,4тис. грн. 
Фактичне виконання зведеного бюджету складає 25320,3 тис. грн., в тому числі 
по загальному фонду бюджету мобілізовано коштів в сумі 24326,2тис.грн., 
виконання планових призначень становить 105,4 відсотка, по спеціальному 
фонду -  994,1тис. грн., виконання становить 242,9 відсотка.

Надходження доходів місцевих бюджетів по загальному фонду у 
розрахунку на 1 жителя станом на 1 січня 2023 року в середньому по громаді 
становить 7,986тис.грн.

Не вдалося в повній мірі використати наявні ресурси щодо наповнення 
бюджету СТГ. Значне зменшення надходжень по внутрішніх товарах та 
послугах (акцизний податок з пального);
по єдиному податку надійшло 4476,2тис.грн., виконання 93,47 відсотка, 
недоотримано 312,5тис.грн., причиною є переведення платника «Нива 
Черкащини» на 4 групу оподаткування (18050300 недоотримано 11,0тис.грн.), 
зменшення кількості платників фізичних осіб на 4 особи, та зменшення обсягів 
реалізації по 3 групі платників (18050400 недоотримано 151,3тис.грн.)

Із державного бюджету за 2022 рік до бюджету громади надійшло 
міжбюджетних трансфертів в сумі 8666,6тис.грн. по загальному фонду, з них 
освітня субвенція -  8444,7тис. грн. виконання -100 відсотків.

Із місцевих бюджетів, одержано міжбюджетних трансфертів в сумі 
1601,9тис.грн., з них дотації у сумі 96,9тис.грн., субвенції 1505,1тис.грн.
За 2022 рік до загального фонду бюджету громади надійшло власних та 
закріплених доходів 24326,2 тис. грн., виконання становить 105,4 відсотка.

Із 10 затверджених обов’язкових видів власних та закріплених доходів 
загального фонду бюджету громади планові призначення виконано по 5 видах 
доходів:
по податку та збору на доходи фізичних осіб виконання становить 103,5 
відсотка, понад план надійшло 351,4тис. грн.;
по рентній платі за спеціальне використання інших природних ресурсів - 
виконання планових показників становить 203,0 відсотка, понад план 
надійшло 1,2тис. грн.
по податку на майно відмінне від земельної ділянки виконання становить 
123,7 відсотка, понад план надійшло 20,423тис. грн.;
по земельному податку з юридичних та фізичних осіб -  752,3тис.грн. (100,3 
відсотка);
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по орендній платі з фізичних та юридичних осіб -  надійшло коштів 
7902,9тис.грн. (126,5 відсотка).

Не виконано планові призначення:
внутрішні податки на товари та послуги - виконання 59,3 відсотка, з них по 
акцизному податку з реалізації пального - надійшло 287,2тис.грн. ( 47,1 
відсотка) недоотримано 321,8тис.грн., по акцизному податку з реалізації 
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, виконання 
становить 120,9 відсотка, понад план надійшло 25,2тис.грн. 
по єдиному податку надійшло 4476,2тис.грн., виконання 93,47 відсотка, 
недоотримано 312,5тис.грн.
по адміністративних зборах та платежах, доходах від некомерційної 

господарської діяльності -  надійшло коштів 81,5тис.грн., планові показники 
виконано на 28,83 відсотки, це пов’язано з тим, що у 2022 році, у період 
воєнного стану з 24.02.2022 по 04.05.2022, тобто два місяці, було відключення 
електронної системи та бази даних, зменшенням кількості клієнтів, бажаючих 
скористатися послугами, які надають державні реєстратори; 
по надходженню коштів від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
виконання становить 95,6 відсотка, до бюджету не надійшло 0,235 тис. грн., 
кошти надійшли згідно укладених договорів.

Причиною зменшення надходжень по платі за надання інших 
адміністративних послуг було повне закриття доступу до державних реєстрів, 
зокрема Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому 
фіксуються всі дії щодо нерухомого майна, Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, який 
містить інформацію та в якому проводяться всі реєстраційні дії щодо бізнесу. 
Припинення функціонування даних реєстрів унеможливлювало надання 
адміністративних послуг.

Із державного бюджету за 2022 рік до бюджету громади надійшло 
міжбюджетних трансфертів в сумі 10 268,6 тис. грн. по загальному фонду, з них 
освітня субвенція -  8 444,7 тис. грн. виконання -100 відсотків, базова дотація -  
221,9 тис.грн., виконання планових показників становить 100 відсотків

Крім субвенцій з державного бюджету, одержано: 
до загального фонду:
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 54,0 тис. грн., 
виконання планових призначень 100 відсотків;
дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 
установами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів у сумі 
42,9тис.грн, виконання 100 відсотків.
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету за плановими призначеннями у сумі 22,729тис.грн., була повернута до 
обласного бюджету;
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інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 1505,056тис.грн., виконання 
планових призначень 96,46 відсотка.

до спеціального фонду бюджету громади надійшло коштів в сумі 
994,127тис.грн. при уточненому плані 407,25409,350 тис. грн., виконання 
становить 242,8 відсотка.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 928,245тис. грн., виконання 
планових показників 271,42 відсотка.
Надходження по екологічному податку становлять 8,165тис. грн., виконання 
планових показників - 90,22 відсотка.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 
діяльності 5,49тис.грн.
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 
виконано на 98,17 відсотка, при планових показниках 53,200тис. грн. фактично 
надійшло 52,226тис. грн.

За рік видатки загального та спеціального фондів бюджету сільської 
територіальної громади виконані в обсязі 33 050,062тис.грн. при плані 
36 034,393тис.грн., що становить 91,7 відсотка плану звітного періоду.

В звітному періоді видаткова частина загального фонду бюджету 
збільшилася, проти затвердженої, на 2 031,01327тис.грн., у тому числі за 
рахунок затвердження дефіциту бюджету на суму 1 718,99271тис.грн., інших 
джерел (інші субвенції) на суму 369,644тис.грн., водночас видатки збільшилась 
за рахунок внесених змін до дохідної частини бюджету на 231,92794тис.грн. та 
одночасно зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету на суму 
80,09262тис.грн.

Протягом 2022 року велика увага приділялась першочерговим та 
захищеним статтям, відповідно, в загальній сумі витрат загального фонду обсяг 
видатків по захищених статтях витрат складає 30 758,903тис.грн., що становить 
87,8 відсотка до планових показників. Видатки на заробітну плату із 
нарахуваннями профінансовані у сумі 26 166,018тис.грн. та займають 85,6 
відсотка в структурі витрат. Видатки на енергоносії в структурі витрат 
складають 6,5 відсотка, що в сумі дорівнює 2 329,887тис.грн.

По загальному фонду :
Оплата праці недофінансована у сумі 351,723тис.грн., економія коштів 

виникла через наявність вакантних посад по деяких установах та велику 
кількість лікарняних у жовтні-грудні 2022 року. Заробітна плата оплачена у 
повній потребі, заборгованості станом на 01.01.2023 немає.

Нарахування на заробітну плату профінансовані у сумі 
4 664,814тис.грн., що відповідає потребі фінансування. Сума недофінансування 
складає 128,753тис.грн. Заборгованості по нарахуваннях на заробітну плату 
станом на 01.01.2023 немає.
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Медикаменти та перев’язувальні матеріали профінансовано у межах 
кошторисних призначень. Залишок асигнувань у сумі 4,203тис.грн., не 
використано за відсутністю потреби.

Продукти харчування профінансовані на суму 545,673тис.грн., сума 
недофінансування становить 274,830тис. грн., залишок коштів виник через 
зменшення кількості відвідування дітей через хвороби та дистанційне навчання 
пов’язане з військовим станом.

По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв сума недофінансування 
становить 1 292,386тис.грн., кошти не використані внаслідок проведення 
заходів по економії енергоресурсів сільським бюджетом пов’язане з військовим 
станом. Станом на 01.01.2023 дебіторська заборгованість загального фонду 
становить 460,77135тис.грн., яка утворилась на кінець бюджетного періоду по 
бюджетних установах громади стосовно розрахунків за природній газ 
відповідно до змін щодо постанови КМУ №1413 «Про внесення зміни до 
пункту 151 постанови КМУ від 22 липня 2020р. №641». По поточних 
трансфертах органам державного управління сума недофінансування 
утворилася через повернення невикористаних субвенцій із бюджету 
Драбівської селищної територіальної громади до бюджету громади.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість загального фонду 
становить 44,33450тис.грн. (по КПКВКМБ 0210150 кредиторська 
заборгованість у сумі 8897,00 грн. за придбанні витратні матеріали до принтера 
відшкодування за підписку преси та послуги надання доступу до електронної 
бази. По КПКВКМБ 0211010 -  87,00грн. за придбану снігову лопату. По 
КПКВКМБ 0211021 -  1057,50грн. відшкодування за витратні матеріали до 
комп’ютерної техніки та господарчі товари. По КПКВКМБ 0213242 -  
9960,00грн. за придбані ігрові набори до Дня Св. Миколая дітям-сиротам, дітям 
внутрішньо переміщеним, дітям військовослужбовцям, дітям-інвалідам. По 
КПКВКМБ 0216030 -  3333,00грн. за придбані господарські товари, По 
0217130-21000,00грн. за виготовлення проекту землеустрою.) Кредиторська 
заборгованість по іншим видаткам виникла у зв’язку з виконанням 
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 
умовах воєнного стану. Проведення платежів здійснювалися в порядку 
визначеної черговості з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного 
казначейського рахунку відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 
590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі 
змінами).

З метою забезпечення підвищення ефективності бюджетно-податкового 
планування та сприянню виявлення резервів зростання податкового потенціалу 
встановлено обґрунтовані та зважені податки і збори, запроваджено пільгові 
умови їх справляння, шляхом затвердження регуляторних актів «Про 
встановлення ставок єдиного податку для платників першої та другої групи 
Великохутірської сільської територіальної громади» (рішення № 8-1/УШ від 
17.06.2021року), «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 
податку на території Великохутірської сільської територіальної громади»
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(рішення № 8-3/УШ від 17.06.2021року), «Про затвердження правил
благоустрою на території Великохутірської сільської територіальної громади» 
(рішення № 12-2 /VIII від 22.10.2021року), «Про затвердження положення та 
встановлення ставки транспортного податку на території Великохутірської 
сільської територіальної громади» (рішення №12-3/УШ від 22.10.2021року) є 
діючими актами без зазначення строків, тобто до моменту змін в законодавстві. 
Рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, на території Великохутірської сільської 
територіальної громади» (рішення № 21-12УУШ) 28.06.2022року приведено у 
відповідність Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період 
дії воєнного стану» № 2259-ІХ від 12.05.2022 року.

ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА, ПОБУТОВОГО, ТОРГІВЕЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, ТРАНСПОРТУ
І ЗВ’ЯЗКУ

Протягом звітного періоду на особливому контролі перебувало питання 
по впорядкуванню, благоустрою і озеленення території сіл. Шляхом 
проведення суботників до кінця І півріччя здійснено санітарну очистку та 
благоустрій територій установ, торгівельних закладів, прибудинкових 
територій від побутового сміття, упорядковано територію сільських парків, 
Обеліску Слави, церкви св. Петра і Павла, базарної площі та долини квітів, 
висаджено 41 кущ роз та 60 саджанців петунії. Проведено загальносільський 
суботник по облаштуванню кладовищ (11 одиниць), братських могил, Обеліску 
Слави, поклонних хрестів на в’їзді (2 одиниці). За участю депутатів сільської 
ради, членів виконавчого комітету, працівників сільської ради упорядковано 
територію парку біля церкви св. Петра і Павла. Протягом 2022 року 
проводилось обкошування сільських кладовищ, узбіч вздовж автошляху, парків 
та місць відпочинку людей. До проведення робіт з благоустрою території сіл 
Великохутірської сільської територіальної громади залучено 9 осіб, з яких 4 
працюють на тимчасово створених робочих місцях. На добровільних засадах 
долучались до проведення даних робіт сільськогосподарські підприємства села 
Великий Хутір, а саме: СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір», СТОВ «Агрофірма 
«АгроМакс» та П/П «Росток».

Проведено тендер та підписано договір про «Технічне обслуговування 
мереж вуличного освітлення громадських місць с. Великий Хутір, та населених 
пунктів, які входять до Великохутірської сільської територіальної громади». 
Ремонтувалися мотокоси, закуплявся допоміжний інвентар для них та придбано 
нову бензопилу для ЗДО «Берізка» села Безбородьки. Проводилась підготовка 
до опалювального періоду 2022-2023 років по всім закладам Великохутірської 
сільської ради.

Повноваження в сфері надання відповідно до закону громадянам, які 
потребують соціального захисту, безоплатного житла або доступну для них
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плату, ведення квартирного обліку та здійснення контролю за додержанням 
житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, 
розташованих на відповідній території громади, незалежно від форм власності 
покладено на комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 
Великохутірської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, яка 
діє на підставі Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті 
Великохутірської сільської ради та в межах чинного законодавства. Протягом 
2022 року до виконавчого комітету надійшло 1 звернення щодо постановки на 
квартирний облік особи з числа дітей-сиріт, як таку, що не має власного 
житла. Відповідно прийнято рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 року 
№35, яким заявницю взято на квартирний облік та включено до списку осіб, що 
потребують позачергового забезпечення житловою площею, поліпшення 
житлових умов. Звернень щодо постановки на квартирний облік, з подальшим 
отриманням компенсації на поліпшення житлових умов, за загальною чергою 
протягом 2022 року до виконавчого комітету та сільської ради не надходили.

Ведеться постійна робота з пошуку джерел надходжень до місцевого 
бюджету, залучення підприємців які б надавали якнайширший спектр послуг 
населенню у галузі житлово - комунального господарства.

У більшості сіл громади торгівельне обслуговування забезпечують 
стаціонарні об’єкти торгівлі, окрім селища Ашанівка з незначною кількістю 
населення в якому діє виїзна торгівля.

Здійснювався контроль за дотриманням підприємствами комунальної 
власності вимог законодавства щодо забезпечення на договірній основі 
безперешкодного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, 
уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, 
енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної 
мережі, що перебуває у них на балансі, а також за правильністю обрахування 
плати за доступ. Керуючись Законом України «Про зв'язок», та з метою 
забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень 
виконавчим комітетом прийнято рішення про заборону на території 
Великохутірської сільської територіальної громади в місцях проходження 
кабельних ліній електрозв’язку проведення будь-яких земляних робіт на 
глибині понад 30 см, зокрема заміну опор, підімкнення до житлових будинків 
водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, 
викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних із розгриття грунту, 
без попереднього погодження та письмового дозволу відділу земельних 
відносин та екології і виклику на місце працівника ДТМ №132 \2 м.Золотоша. 
Рішення виконкому №7 від 22.01.2021 року, шляхом розміщення на дошках 
оголошення громади, доведено до відома всіх жителів.

Будівництво протягом звітного року на території Великохутірської 
сільської територіальної громади не здійснювалося.

На постійному контролі перебувало питання про прийняття з державної 
власності у комунальну власність Великохутірської сільської територіальної 
громади об’єктів нерухомості селища Рецюківщина. Наразі перебуває у стадії 
вирішення.
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Відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями здійснювати 
присвоєння, зміну, коригування, анулювання адрес. Протягом 2022 року до 
виконавчого комітету Великохутірської сільської ради надійшло три 
клопотання про присвоєння адрес. Дані питання опрацьовані відділом 
містобудування, архітектури, інвестицій, економічного розвитку та житлово - 
комунального господарства, та подано на розгляд виконавчого комітету. 
Відповідно до рішень виконкому від 21.09.2022 року №106,107,108, задоволено 
клопотання заявників та проведені відповідні дії з присвоєння адрес, що 
супроводжуються занесенням відомостей до єдиного державного будівельного 
реєстру.

З метою організації роботи суб’єктів господарювання, рішенням 
виконавчого комітету №4 від 25.01.2022 року «Про затвердження графіку 
роботи закладів торгівлі на території Великохутірської сільської 
територіальної громади» організовано роботу суб’єктів господарювання, 
встановлено розпорядок роботи закладів торгівлі та громадського харчування в 
осінньо-зимовий період. Комісією ТЕБ НС Великохутірської сільської ради 
здійснюється постійний контроль за додержанням карантинних заходів 
закладами торгівлі, пов’язаних з запобіганням поширення гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19 та заходів, передбачених Законом України 
«Про правовий режим воєнного стану». Рішенням виконкому від 25.01.2022 
року №5 «Про обмеження перебування дітей у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування на території 
Великохутірської сільської територіальної громади» обмежено перебування на 
території Великохутірської сільської територіальної громади неповнолітніх осіб 
віком до 16 років з 22:00 до 06:00 години у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування без супроводу 
принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або 
особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність. 
Зобов'язано власників об'єктів торгівлі забезпечити наявність інформаційних 
табличок про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 -ти років та 
попереджено про відповідальність щодо допущення перебування з 22:00 до 
06:00 години дітей до 16 років без супроводження батьків або повнолітніх осіб, 
які несуть за них персональну відповідальність. Протягом звітного періоду 
порушень в даному напрямку власниками об'єктів торгівлі не було.

З метою забезпечення виконання заходів з енергозбереження із 
зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв придбано 500 
енергозберігаючих лампочок для всіх закладів, що перебувають у комунальній 
власності на суму 24 500,00грн.

По даній галузі профінансовано та здійснено видатки, а саме: організація 
благоустрою населених пунктів у сумі 342,733тис.грн. при плані 
553,767тис.грн., що становить 61,89 відсотків плану. Протягом періоду 
використано кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 
106,582тис.грн., будівельних матеріалів на суму 14,240тис.грн.,
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електрообладнання на суму 14,323тис.грн., запасних частин на суму 
17,775тис.грн., госптоварів на суму 5,847тис.грн. Оплачено технічне 
обслуговування вуличного освітлення на суму 84,112тис.грн.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість загального фонду 
становить 3,333 тис.грн., яка виникла в зв’язку з не проходженням платежів в 
органах держказначейства в результаті введення воєнного стану в Україні та 
змінами до порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. (По КПКВКМБ 
0216030 -  3333,00 грн. за придбані господарські товари.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Мережа освітніх закладів Великохутірської сільської ради у звітному 

періоді представлена 2 закладами дошкільної освіти «Сонечко» с. Великий 
Хутір (25 вихованців), «Берізка» с. Безбородьки (10 вихованців), дошкільною 
групою «Веселка» с-ще Рецюківщина (11 вихованців) та 3 закладами загальної 
середньої освіти в селах Великий Хутір, Безбородьки та Рецюківщина, у яких 
навчається 241 учень. Для організації навчального процесу у 2021 -2022 
навчальному році було створено 25 класів та 2 групи продовженого дня. 
Середня наповнюваність класів складала -9,6 осіб. Відповідно до річних планів 
роботи закладів загальної середньої освіти Великохутірської сільської ради 
перший семестр 2021-2022 навчального року успішно завершений.

Протягом першого кварталу 2022 року проведено інвентаризацію в 
шкільних бібліотеках закладів загальної середньої освіти сіл Безбородьки та 
Рецюківщина. На вилучені кошти від здачі макулатури придбано нові сучасні 
дитячі книги.

Із 14.03.2022 року розпочато другий семестр із використанням 
дистанційного навчання відповідно вимог щодо роботи під час військового 
стану в Україні. В заклади загальної середньої освіти Великохутірської 
сільської ради прибуло 60 дітей шкільного віку, категорії 
внутрішньопереміщених, із них до складу учнів закладів освіти 
Великохутірської сільської ради зараховано 15 (згідно заяв батьків), 45 
проживають на території сіл громади, але продовжують дистанційне навчання у 
раніше зареєстрованих закладах. 27.05.2022року завершився 2021 -2022 
навчальний рік.

Проводилася робота, спрямована на отримання та видачу документів 
про освіту учням 9,11 класів та участь випускників 11 класу у здачі 
мультитесту з основних предметів за курс основної школи. Відповідно до 
річного плану роботи закладів загальної середньої освіти Великохутірської 
сільської ради із 01.09.2022 року розпочато 2022-2023 навчальний рік згідно 
рекомендацій та вимог Міністерства освіти і науки України.

Станом на 01.09.2022 року заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів ім. С.А.Куниці с. Великий Хутір, заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів с.Безбородьки розпочали роботу у змішаному режимі, заклад загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів с-ща Рецюківщина розпочав роботу у 
дистанційному режимі. Усього до навчання у новому навчальному році
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приступило 245 учнів. Усіма видами харчування охоплено 133 учні (54 %). Для 
забезпечення повноцінного харчування учнів закладів загальної середньої 
освіти з місцевого бюджету виділено 131,9 тис. грн, що становить 100 % від 
потреби, додатково залучено понад 30 тис. грн. коштів за рахунок батьківської 
плати. Натуральні норми харчування дітей виконуються на 89 %.

У Великохутірській територіальній громаді у ЗЗСО обліковується три 
харчоблоки. У двох закладах загальної середньої освіти впроваджено систему 
НАССР (66 %), розробляється чотиритижневе меню, приготування страв 
здійснюють кухарі закладів освіти.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту здійснює координацію 
процесу організації харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства». В зв’язку з цим, прийнято 
рішення «Про організацію харчування окремих категорій учнів у закладах 
загальної середньої освіти сіл Безбородьки та Великий Хутір і селища 
Рецюківщина на 2022рік», яким забезпечено організацію безоплатного 
одноразового харчування в розмірі 35 грн., на харчування дитини в день за 
рахунок сільського бюджету в 2022 році учнів у закладах загальної середньої 
освіти сіл Безбородьки та Великий Хутір і селища Рецюківщина таких 
категорій:
- учнів 1-4 класів -  100%;

- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування -  100%;
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про - 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям» -  100%;
- дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів 
проведення антитерористичної операції -  100%;
- дітей, батьки яких беруть участь у діях в зоні проведення антитерорестичної 
операції, мобілізованих та учасників бойових дій на сході України -  100%;
- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані -  100%;
- діти з інвалідністю -  100%;
- дітей з багатодітних сімей - (50%).

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та 
нападом на нашу державу з 24.02.2022 року, у кожній громаді з’явилась нова 
категорія учнів, яка повинна харчуватись на безоплатній основі, це «діти 
військовослужбовців, призваних по мобілізації» та «діти військовослужбовців, 
оголошених безвісти зниклими». Тому на підставі рішення сільської ради від 
05.10.2022 року № 24-5/УШ, додано ще такі пільгові категорії як «діти 
військовослужбовців, призваних по мобілізації» - 100%; «діти
військовослужбовців, оголошених безвісти зниклими, які зникли або були 
захоплені в полон під час виконання бойових завдань» - 100%» .

В селі Великий Хутір до місця навчання у 2022-2023 навчальному році 
здійснювався підвіз 145 учнів (100%), які його потребують. Підвіз здійснюється 
1 шкільним автобусом, придбаним на умовах співфінансування державного та 
місцевого бюджетів у 2019 році. На підставі рішення сільської ради «Про 
надання матеріальної допомоги на підвіз учнів із с.Рождественське до закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу С.А.
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Куниці села Великий Хутір» від 24.12.2021 року №15-10 /VIII надавалась 
матеріальна допомога жителям с.Рождественське, які самостійно довозять дітей 
до закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського 
Союзу С.А. Куниці села Великий Хутір у сумі 250 грн. за місяць на кожну 
дитину, та за умови систематичного відвідування навчального закладу. 
Проведено косметичні поточні ремонти найпростіших укриттів цивільного 
захисту у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені С.А. Куниці 
села Великий Хутір Великохутірської сільської ради, заклад загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів села Безбородьки Великохутірської сільської ради на суму
-  22 тис. 386 грн. Придбано обладнання для облаштування найпростіших 
укриттів на суму-14тис. грн. Здійснено модернізацію внутрішніх туалетів в 
ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Безбородьки на суму 50 тис. грн.

Усі заклади загальної середньої освіти забезпечені комп’ютерною 
технікою (встановлено 57 одиниць комп’ютерної техніки, в тому числі 3 НКК, 
20 ноутбуків). Використовується 2 інтерактивні дошки та 4 проектори.

Із 24 лютого 2022 року робота в закладах дошкільної освіти робота з 
дітьми була призупинена до особливого розпорядження, а всі працівники 
закладів дошкільної освіти переведені на 2/3 оплати праці від тарифної ставки.

З 15.09.2022 заклади дошкільної освіти с.Великий Хутір та Безбородьки 
року працюють у змішаному режимі, дошкільна група с-ща Рецюківщина 
працює у дистанційному режимі. Заклади дошкільної освіти відвідують 53 
дітей-дошкільного віку, з них 5 дітей ВПО.

Рішенням Великохутірської сільської ради «Про встановлення 
батьківської плати в дошкільних навчальних закладах сіл Великий Хутір та 
Безбородьки, с-ща Рецюківщина, на 2022 рік» встановлено плату, за харчування 
дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах сіл Великий Хутір 
та Безбородьки, с-ща Рецюківщина, в розмірі 45грн. за один дітодень, з них: 
22,22 відсотка від вартості харчування дитини на день, що становить в сумі 
10,00 гривень - батьківська плата, або плата осіб що їх замінюють, а 77,78% 
відсотків, що становить 35,00 гривень - доплата з місцевого бюджету на період 
з 01.01.2022 року до 31 грудня 2022 року та виділено пільгову категорію та 
звільнити від батьківської плати:
- дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування -  100%;
- дітей -  Чорнобильців - (100%);
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - (100%);
- дітей, які переміщені з тимчасово окупованих територій та районів 
проведення антитерористичної операції -  (100%);
- дітей, батьки яких беруть участь у діях в зоні проведення антитерорестичної 
операції, мобілізованих та учасників бойових дій на сході України -  100 %;
- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані -  100%;
- діти з інвалідністю -  100%;
- дітей з багатодітних сімей - (50%). На підставі рішення сільської ради від
05.10.2022 року № 24-6^ПІ, додано ще такі пільгові категорії як «діти 
військовослужбовців, призваних по мобілізації» - 100%; «діти
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військовослужбовців, оголошених безвісти зниклими, які зникли або були 
захоплені в полон під час виконання бойових завдань» - 100%».

В грудні 2022 року закладам загальної середньої освіти 
Великохутірської сільської територіальної громади передано три набори 
канцелярського приладдя «Школа в коробці».

По освітній галузі затверджено видатки радою на звітний рік з 
урахуванням змін по загальному фонду в сумі 18 411,932 тис.грн., по 
спеціальному фонду 115,539 тис.грн. (кошторисні призначення становлять 
323,780 тис. грн.). Касове виконання по даній галузі загального фонду 
становить 16 652,549 тис. грн., або 90,4 відсотків до уточненого плану, 
спеціального фонду 246,882 тис.грн.

Затверджені видатки збільшились в звітному році на 1 165,308 тис. грн., 
у тому числі за рахунок: направлення вільного залишку коштів місцевих 
бюджетів на початок року в сумі 1 089,074 тис. грн.; зменшення обсягу 
фінансування на інші функції бюджету у сумі 76,234 тис.грн.
Зменшено освітньої субвенції на 938,200 тис.грн.
Сума недофінансування захищених статей видатків становить 1 538,602 тис. 
грн., у тому числі: - оплата праці -  139,474 тис.грн. (залишились кошти 
місцевого бюджету взв’язку з перебуванням працівників дошкільних установ та 
технічний персонал закладів середньої освіти на простої та за власний рахунок 
при дистанційному навчанні); - нарахування на заробітну плату -  4,264 тис. 
грн.; - медикаменти -  4,203 тис.грн.; - придбання продуктів харчування -  
258,580 тис. грн.(дистанційне навчання); - оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв -  1 132,081 тис. грн. (кошти не використані внаслідок проведення 
заходів з економії енергоносіїв).

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 по захищених статтях 
видатків становить 413,84719 тис.грн., яка утворилась на кінець бюджетного 
періоду по бюджетних установах громади стосовно розрахунків за природній 
газ відповідно до змін щодо постанови КМУ №1413 «Про внесення зміни до 
пункту 151 постанови КМУ від 22 липня 2020р. №641» Кредиторська 
заборгованість на звітну дату становить: по КПКВКМБ 0211010 -  87,00 грн. за 
придбану снігову лопату, по КПКВКМБ 0211021 -  1057,50 грн. відшкодування 
за витратні матеріали до комп’ютерної техніки та господарчі товари.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Мережа закладів культури Великохутірської сільської ради 
представлена 11 закладами: Будинки культури: Безбородьківський сільський 
Будинок культури, Великохутірський сільський Будинок культури, 
Рецюківщинський сільський Будинок культури; 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,
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Рецюківщинська сільська бібліотека -  філія, Рождественська сільська 
бібліотека -  філія.

В Безбородьківському сільському Будинку культури згідно штатного 
розпису працює одна особа на 1 ставку. Діє гурток сольного співу та 
працюють такі любительські об’єднання: «Тенісисти», «Золотий кий», клуб за 
інтересами «Ніхто крім нас».

В Великохутірському сільському Будинку культури згідно штатного 
розпису працює 2 особи на ставку. Працюють 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 творчий клуб за 
інтересами «Спілкування для душі». На протязі першого півріччя аматорський 
фольклорний колектив «Надвечір’я» приймав участь(Дистанційно) у обласному 
фестивалі -  конкурсі обрядових композицій «Різдвяна зірка» 2022 та отримав 
диплом. Дитячий колектив «Дударик» приймав участь у онлайн - фестивалі 
«Щедрівочка щедрувала».

В Рецюківщинському сільському Будинку культури згідно штатного 
розпису працює 1 особа на ставку , у закладі працюють такі гуртки та клубні 
формування: сольного співу; жіночий ансамбль «Черешенька»; дитячий 
сольного співу; більярдний гурток.

У Великохутірському сільському клубі згідно штатного розпису працює 
1 особа на 0,75 ставки, в закладі працюють такі гуртки та клубні формування: 
колектив художньої самодіяльності «Злагода»; технічний гурток 
(образотворчий) «Палітра»; гурток художнього читання «Слово»; театр 
мініатюр «Веретено»; клуб за інтересами любителів старовини «Світлиця -  
скарбниця», любительські об’єднання « Візерунок », « Вишиваночка ».

Рождественському сільському клубі згідно штатного розпису працює 1 
особа на 0,5 ставки, в закладі працюють такі гуртки та клубні формування: 
аматорський фольклорний колектив «Одна родина»; клуб за інтересами «Вільна 
хвилинка»; шахматний гурток; більярдний гурток. Фольклорний колектив 
«Одна родина» взяв участь у онлайн марафоні обрядових пісень 2022 та був 
нагороджений дипломом -ЛАУРЕАТ 2. Та у Міжнародному багатожанровому 
онлайн конкурсі 2 та був нагороджений дипломом «Inte rnational art competition 
festival» та отримали диплом за пісню «А мати сина жде», а художній керівник 
Шолудько О.І., та завідуюча клубом Заноздра С.В. отримали подяки.

У Великохутірському народному історико-краєзнавчому музеї
проводилися екскурсії та різні заходи до знаменних та пам’ятних дат.

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: на ставку -1; на 0,75 ставки -1; на 0, 5 ставки -  2; на 0,25 ставки -1.

В закладах культури відбулися новорічно-різдвяні заходи: святкове 
обрядове дійство до свята Меланки «Щедрий вечір господарям» та 
народознавча мандрівка «Калейдоскоп Різдвяних свят» - Великохутірський
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сільський Будинок культури, театралізоване Різдвяне дійство «Різдво у вашу 
хату йде-добра багато несе» - Великохутірський сільський клуб, чародій -  
вечір: «Відкриває серце для Різдва» -Великохутірська сільська публічна 
бібліотека, майстер-клас «Новорічні витинанки» - Великохутірський народний 
історико -  краєзнавчий музей, літературний вечір «Різдвяні історії» - 
Рождественська сільська бібліотека -  філія. Вітання щедрувальної групи 
«Щедрий вечір» - Великохутірський сільський клуб, літературно -  музичний 
конкурс: «Від Різдва до Маланки звучать щедрівки і колядки» - 
Великохутірська сільська публічна бібліотека.

До Дня Соборності України були проведені: години державності
«Вивчаємо історію рідної держави»-Безбородьківська сільська бібліотека -  
філія, відео презентація, «Непрості шляхи Української соборності.»-
Великохутірським сільським клубом, патріотичний код: «Соборній Україні 
слава нині і повік» та інформаційна бесіда «В єдності сила і міць держави»- 
Великохутірська сільська публічна бібліотека, Година історичних фактів, 
«Єднання заради Незалежності»-Великохутірський сільський Будинок 
культури, літературна година «Соборна моя Україна»-Рецюківщинський СБК, 
година спілкування «День Соборності України» - Рецюківщинська сільська 
бібліотека-філія, відео презентація «Квітуй, Батьківщино, соборна і вільна» та 
слайд - огляд: «Історичний урок єднання» тематична година спілкування 
«На шляху до соборності України» - Великохутірська сільська бібліотека -  
філія, інформаційна хвилина «Україна соборна країна» Безбородьківський 
сільський Будинок культури.

В закладах культури відзначався День пам’яті героїв Крут. Година 
скорботи «Круги: і сум і біль і вічна слава» - Безбородьківська сільська 
бібліотека -  філія спільно з Безбородьківським СБК, навігатор в минуле: 
«Крути вчать дивитися в майбутнє»- Великохутірська сільська публічна 
бібліотека, година пам’яті «Понад Крутами-вічність у сурми сурмить»- 
Рождественська сільська бібліотека- філія, година спілкування «Молоді 
українці під Крутами» - Великохутірський СБК спільно з Великохутірським 
народним історико -  краєзнавчим музеєм. Година пам’яті «Їх було усього 300» 
- Великохутірський сільський Будинок культури.

До Дня пам’яті героїв Небесної Сотні відбулися масові заходи: 
літературо терапевтичний годинник «Небесна Сотня, янголи які стали героями» 
та патріотичне читання віршів «Ми їм, присвячуємо вірші» - Великохутірська 
сільська публічна бібліотека, урок мужності «Герої не вмирають»- 
Безбородьківська сільська бібліотека -  філія, слайд - перегляд «Вшануй 
хвилиною мовчання, Вкраїно, тих, що полягли» та патріотична хвилинка 
«Пам'яті загиблих героїв».- Великохутірська сільська бібліотека -  філія, 
патріотична година «Небесні захисники»- Рождественська сільська бібліотека -  
філія та Рождественський сільський клуб, відео -  перегляд «Небесна Сотня: 
Герої не вмирають» - Рецюківщинський СБК, урок історії на базі 
Великохутірського народного історико -  краєзнавчого музею «Героям -  
Слава», година інформування «За честь,за славу,за народ» - Великохутірський 
СБК, медіа-година «Вони тримали за нас небо» - Рецюківщинська сільська
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бібліотека-філія. 16 лютого всі заклади культури приєдналися до відзначення 
Дня єднання «В єдності наша сила!». До Міжнародного дня рідної мови: 
голосні читання. «О мово моя, душа голосна України!» та слайд-шоу «Рідна, 
калинова, щира і чудова — все це наша мова»-Великохутірська сільська 
бібліотека філія, виставка -  розповідь. «Українська мова -  мова барвінкова.»- 
Безбородьківська сільська бібліотека -  філія, віршований флешмоб до 
Міжнародного дня рідної мови «І сонцем слово засіяло» - Рождественська 
сільська бібліотека- філія, Мовознавчий марафон «Рідна мова чарівниця -  душі 
нашої скарбниця».Великохутірська сільська публічна бібліотека, Година 
спілкування «Мово українська, мово солов'їна» - Рецюківщинська сільська 
бібліотека-філія. До дня народження Т. Г. Шевченк всі бібліотеки оформили 
книжкові виставки, на яких представлені твори поета та література про 
життєвий та творчий шлях митця.

Від початку повномасштабного російського вторгнення заклади 
культури Великохутірської сільської територіальної громади не припиняли 
своєї роботи, просто змінили її формат відповідно до умов, які диктує 
реальність. Працівники закладів збирали, сортували гуманітарну допомогу для 
наших захисників. Заклади культури працюють у штатному режимі і 
запрошують до себе відвідувачів, але усі події та заходи відбуваються з 
урахуванням вимог воєнного стану.

Бібліотеки приймають у своїх закладах тимчасово переміщених осіб. 
Всім бажаючим надається вільний доступ до бібліотечних фондів, безкоштовне 
користування комп’ютерною, копіювальною технікою.
До Світлого Христового Воскресіння в бібліотеках проведено:
Великохутірська сільська публічна бібліотека - година духовності та хвилина 
творчості «Великдень в кольорах та барвах» для дітей;
Великохутірська сільська бібліотека філія - ілюстративна композиція «Хай 
линуть у вись Великодні передзвони»для учнів 4-6кл.;
Безбородьківська сільська бібліотека - філія - конкурс дитячого малюнку 
«Великдень в Україні»;
Рождественська сільська бібліотека - філія - учасники клубу за інтересами 
«Вільна хвилинка» виготовили композицію з пластиліну «Великдень».
До дня Чорнобильської катастрофи:
Великохутірська сільська публічна бібліотека -  нон -  стоп «Дзвенить у душах 
чорнобиля гіркий полин» з користувачами юнацької групи;
Великохутірська сільська бібліотека - філія -  виставка - інсталяція «І все 
перекреслив урановий атом...», вечір-реквієм «Чорнобиль -  живий плач 
мертвої зони», віртуальна виставка з учнями 6-9класів «Тема Чорнобиля в 
творчості українських письменників»;
Безбородьківська сільська бібліотека - філія - година спомин «Наші земляки -  
учасники ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС»;
Рождественська сільська бібліотека -філія - година пам’яті з учнями 5-9 класів 
«Чорнобиль-біль України»;
Рецюківщинська сільська бібліотека - філія - година спомин «Чорнобиль з 
роками не згасає».
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До Дня пам’яті та примирення в усіх бібліотеках організовано книжкові 
виставки, перегляди: Великохутірська сільська публічна бібліотека «В
книжковій пам'яті миттєвості війни», Великохутірська сільська бібліотека - 
філія «Немеркнуче світло великого подвигу», Рецюківщинська сільська 
бібліотека - філія «Пам’ятаємо перемагаємо». Для користувачів юнацької групи 
у Великохутірській підготовлено відео -  перегляд «А пам’ять священна...», у 
Безбородьківській сільській бібліотеці-філії літературну годину « Перемога в 
серці поколінь», у Великохутірській сільській публічній бібліотеці годину 
спілкування «Спогади про війну у віршах та піснях». В бібліотеках села 
Великий Хутір з дітками проведено конкурси малюнків «Діти малюють мир» та 
«Намалюй травень, намалюй Перемогу».

До дня матері працівники бібліотек села Великий Хутір підготували 
відеопривітання «Берегиня роду людського», «Материнська свята доброта» 
Безбородьківська та Рецюківщинська сільські бібліотеки - філії провели 
майстер -  класи з дітками - «Букет для мами із цукерок» та «Подаруночки для 
матусі». Рождественська сільська бібліотека - філія з учнями 5- 9 класів 
літературні читання «Я знаю ангела на землі-це мама».

День вишиванки - подія, яка покликана зберегти українські традиції, 
передати їх наступному поколінню. До цієї події в бібліотеках села Великий 
Хутір проведено флешмоби: «Чарівна краса вишиванки», «Вишиванка -  
символ Української душі». У публічній бібліотеці з дітьми проведено екскурсію 
«Вишиванка моєї бабусі». З юнацькою групою користувачів Безбородьківська 
сільська бібліотека філія провела народознавчий урок «Український оберіг». 
Рецюківщинська сільська бібліотека - філія історичну вікторину-«Вишиванку 
одягаємо - Україну прославляємо». Нон-стоп «Код нації» організувала для своїх 
користувачів бібліотекар Рождественської сільської бібліотеки - філії.

З нагоди святкуванням Дня Європи у книгозбірнях відбулися тематичні 
заходи: Великохутірська сільська публічна бібліотека -  фото - виставка 
«Формат Європа -  Україна»;Великохутірська сільська бібліотека - філія - 
«Європейські перспективи України» книжкова виставка; Безбородьківська 
сільська бібліотека - філія - «Україна -  невід’ємна частина Європи» Конкурс 
дитячого малюнку 7-9 класи; Рецюківщинська сільська бібліотека -  філія 
«Європа очима дитини» Конкурс дитячих малюнків 4-8 кл. Рождественська 
сільська бібліотека -  філія - літературний коладж «Письменники світу».

У День перепоховання праху Т.Г.Шевченка для користувачів бібліотеки 
презентувались: виставка «Тарас Шевченко -  поет, мислитель і пророк», 
голосні читання «Останній шлях Кобзаря». В Рождественській сільській 
бібліотеці - філії з дітьми проведено патріотичну годину, де учасники 
малювали малюнків на підтримку ЗСУ «Я тебе, чекаю, тату».

Розпочалися літні читання тому книгозбірні проводять заходи на 
свіжому повітрі: «Забавна подорож», « Книга -  сонце -  парасолька», «Заходжу 
в ліс, неначе в казку», «Літо з улюбленою книгою». До Міжнародного дня 
захисту дітей працівники закладів культури провели заходи під гаслом 
“ДІТИ ВСІЄЇ ЗЕМЛІ МИРУ РАДІЮТЬ, А НЕ ВІЙНІ!”. Конкурс малюнків « Я 
малюю свою мрію» , «Моє кольорове дитинство» та написи на кульках
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підтвердили спільну мрію дітей про МИР на нашій землі. Чудова фотозона, 
цікаві ігри та конкурси , дитячі ранки : «Казковий світ дитинства», «Діти -цвіт 
нації», «Маленька країна -  країна дитинства, де сонечко світить і казка живе», 
конкурсно -  ігровий захід «Ми - діти України», пізнавально -  оглядова 
мандрівка «Книжок країна чарівна у гості нас чекає», бібліотечний десант 
«Місце зустрічі -  країна дитинства». До участі у заходах були запрошені 
внутрішньо переміщені діти.

Працівники Великохутірського сільського Будинку культури 
долучилися до проекту «Сади Перемоги» та посадили «Вишневу алею 
перемоги».

В закладах культури проводяться масові заходи згідно планів роботи. До 
дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні, за участі краєзнавця 
В.Козоріза проведено годину спілкування «Ріка нашої пам’яті».

Народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» 
Великохутірського сільського Будинку культури села та вокальний жіночий 
колектив «Одна родина» Рождественського сільського клубу взяли участь у 
XVII міжобласному мистецько -  екологічному конкурсі -  фестивалі «Мости 
над Россю». У номінації «Народна пісня», категорії «Хори і ансамблі» 
народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» зайняв почесне ІІ 
місце. Народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» бере участь 
у мистецько-патріотичній акції «Разом до Перемоги» в рамках V обласного 
фестивалю «Мистецька Петрівка».

У Великохутірському народному історико-краєзнавчому музеї 
проведено краєзнавчі екскурсії: «У кімнаті бойової слави», «Солдат спить 
вічним сном». Створено нові експозиції: «Вишиті портрети Тараса Шевченка» 
до дня перепоховання поета; «Рушники та ікони у селянській оселі» - виставка 
пам’яті Колотило К.І. Проведено з відвідувачами години пам’яті: Спомин про 
трагедію в Чорнобилі; Діти-ангели. Проведено майстер-класи та виставки: 
«Наш край у Великодніх дзвонах», «Картини із саду О.Дорошенка», 
«Трав’яничка» - виготовлення ляльки-мотанки до Зеленої неділі», «Обійми 
мене» - подарунки для тимчасово переміщених сімей (хлібні хустки, ляльки- 
мотанки). Директор музею взяла участь у семінарах (дистанційно): Творчий 
інтерактив (емоційний стан під час війни); Онлайн конференція «Україна по 
війні: музеї як брама до майбутнього»; Ресурсна арт-терапія «Зцілення 
мистецтвом»; Онлайн-зустріч «Не щезає мода на майстерність народу»; 
Краєзнавча онлайн-конференція для працівників музеїв.

28 липня вперше відзначався День Української Державності. З нагоди 
свята у селі Великий Хутір відбулася літературно -  музична композиція «Моя 
держава -  Україна» за участю представників усіх сіл громади. У 
Великохутірській сільській публічній бібліотеці зроблена виставка - досьє 
«Крізь плин років і гомін сьогодення», у Великохутірській сільській бібліотеці 
-філії проведено годину спілкування «Розповідь про могутню державу» , у 
Безбородьківському СБК проведено годину спілкування «Державні та народні 
символи України», у Безбородьківській сільській бібліотеці - філії оформлено 
книжкову виставку «Єдина. Вільна. Неподільна.», у Рецюківщинській
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бібліотеці-філії проведено інформаційно-патріотичну годину «Живи Україно 
для слави й краси» та оформлена книжкова виставка, у Рождественській 
сільській бібліотеці філії створена виставка-дослідження «Тернистий шлях 
державотворення моєї України».

До Дня Державного прапора України проведено ряд заходів: 
інформаційний вернісаж. «Наш прапор, як літо — блакитне небо, золоті ниви» 
проведено з користувачами дітьми у Великохутірській сільській бібліотеці - 
філії, інформхвилинка «Історія державного прапора України» - у 
Безбородьківській сільській бібліотеці- філії, бесіда «У нашого прапора барви 
чудові» - у Рецюківщинському сільському Будинку культури, патріотична 
година «Синьо-жовтий стяг» - у Рождественському сільському клубі.

З 01.08.2022 по 24.08.2022 у режимі онлайн проведено огляд - конкурс 
«Дивосвіт талантів» народної самодіяльної творчості, присвячений 31 -ій 
річниці Незалежності України під гаслом «Разом творчо -  до ПЕРЕМОГИ». У 
фестивалі-конкурсі взяли участь колективи художньої самодіяльності та окремі 
виконавці різних жанрів. Переважали номери національно-патріотичного 
характеру, що було основною умовою проведення конкурсу. Всі представлені 
художні номери були висвітлені у соціальній мережі Facebook. В конкурсі 
взяли участь 5 клубних установ, 48 учасників( з них -  21 діти), які показали 32 
номери художньої самодіяльності. Це -  2- фольклорні колективи ( з них 1- 
дитячий), 1 бандурист,1 -  жіночий вокальний колектив,1 дитячий вокальний 
колектив, 9 -  читців, 5 -  дуетів( один з них - чоловічий дует), 5- солістів ( з них 
2- дітей), 1 дитячий хореографічний колектив. Огляд-конкурс засвідчив якісну 
підготовку колективів та окремих виконавців, організацію та залучення 
обдарованих дітей до народної творчості. На підведення підсумків огляду - 
конкурсу було виділено 2500грн.

До Дня Незалежності України у закладах культури проведено: 
Великохутірський сільський клуб спільно з бібліотекою - літературний 
калейдоскоп «Усе моє, все зветься Україна», Великохутірський народний 
історико -  краєзнавчий музей - презентація ляльки-мотанки «Молитва за 
Україну», Великохутірський сільський Будинок культури - виставка «Україна 
Незалежна», Безбородьківський СБК - година інформації «На шляху до 
незалежності», Рождественський сільський клуб - літературно-музичне свято 
«Найкраща країна -  моя Україна», Рецюківщинський СБК - година державності 
«Моя Україна-єдина та вільна». Вокальний жіночий колектив «Одна родина» 
Рождественського СК взяв участь у марафоні обрядових пісень 2022 та був 
нагороджений дипломом лауреата 2ступеня.
Подяками за участь у обласному фестивалі «Мистецька петрівка» були 
відзначені: народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я» 
Великохутірського СБК, вокальний жіночий колектив «Одна родина» 
Рождественського СК, дует у складі В.Наумова та К. Курінна 
Безбородьківського СБК, виставка робіт Колотило Н.Я Великохутірського СБК. 
Народний аматорський фольклорний колектив «Надвечір’я»
Великохутірського СБК прийняв участь в дистанційному обласному
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фольклорному святі «З глибин народних», присвяченому Дню Незалежності 
України та був відзначений подякою.

У IV кварталі заклади культури працювали згідно штатного розпису. 
Відповідно до річного плану роботи у бібліотеках, Будинках культури та 
клубах проводилися різні масові заходи. Дня українського козацтва та Дня 
захисників і захисниць України працівником Великохутірського народного 
історико -  краєзнавчого музею проведено тематичну екскурсію, читання 
поетичних творів про захисників України, виставку-вітання «Вклоняємося 
українському воїну». У Великохутірській сільській публічній бібліотеці 
проведено історичний караван «Лицарі Українських степів» та з користувачами 
юнацької групи проведено слайд -  подорож «Подорож козацькими
шляхами», літературний набат «Ви сила і мужність, ви захист України», 
конкурс малюнка «Малюнок для Захисника Вітчизни». Працівники
Рецюківщинського сільського Будинку культури та бібліотеки -  філії провели 
виховний захід «На захисті Батьківщини», та історичний урок «Від козаків до 
кіборгів». Бібліоквест «Славний рід» відбувся у Рождественській сільській 
бібліотеці -  філії для діток села. У Безбородьківській сільській бібліотеці -  філії 
пройшла патріотична година з користувачами юнацької групи «Герої нашого 
часу». До Дня української писемності та мови працівники Рецюківщинської та 
Рождественської сільських бібліотек-філій провели презентації «Наша мова -  
мова українська».

21 листопада в нашій країні відзначають День Гідності та Свободи. Цього 
дня українці віддають шану патріотизму й мужності громадян, що стали 
учасниками Революції Гідності 2013-2014 років, піднялися на захист 
демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої 
держави та її європейського вибору. Рецюківщинська сільська бібліотека -  
філія підготувала відео-презентацію «Україна територія Гідності та Свободи». 
В Рождественській сільській бібліотеці - філії проведено патріотичну годину 
"Сильні духом". В Безбородьківській сільській бібліотеці пройшов захід 
«Вільні творити майбутнє». У Великохутірській сільській публічній бібліотеці 
відбулася година історичної правди «Свобода, воля і честь, понад усе».

До дня пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій в Україні у 
Великохутірському народному історико -  краєзнавчому музеї відбулася 
краєзнавча експедиція «Очевидці про голодомори», екскурсія «Дітям про 
голодомор», оглядова екскурсія «Злочини голодоморів» та виставка 
фотоматеріалів та публіцистичної літератури «Голодомор», акція «П’ять 
колосків» - виготовлення та покладання пам’ятних букетиків до меморіальної 
дошки на честь Якова Дробота. Годину скорботи «Голодомор 1932-1933 років - 
біль серця всієї України» провели працівники культури селища Рецюківщина. 
У Рождественській сільській бібліотеці -  філії -виставка-реквієм «Над білим 
ангелом скорботи» Виставка - реквієм «Холодний подвиг згаслої свічі», та 
академія спогадів «Голодомор, душа горить і тане мов свіча» у 
Великохутірській сільській публічній бібліотеці.Урок -  реквієм «Память 
людська не забуде повік», книжкову виставку «Голод мовою документів» 
організували працівники закладів культури села Безбородьки. Книжкова
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виставка «Дзвони памяті» оформлена у Великохутірській СБФ. Година 
скорботи «Україна пам’ятає на віки» у Великохутірському сільському клубі. 
Година пам’яті «Чорний птах гіркої пам’яті» була підготовлена та проведена 
працівниками культури села Рождественське. До відзначення - 300 років від 
дня народження Григорія Сковороди (1722-1794), українського філософа, 
поета, музиканта, педагога у Великохутірській сільській публічній бібліотеці 
пройшла година спілкування "Бути щасливим - це значить пізнати, знайти 
самого себе". Рецюківщинська сільська бібліотека -  філія підготувала відео- 
презентацію «Крилаті вислови українського генія Григорія Сковороди». 
Працівники закладів культури активно включилися у проведення 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Працівник Великохутірської 
сільської публічної бібліотеки підготувала та провела акцію «Від серця до 
серця», при бібліотеці діяла виставка малюнків « Наші долоньки проти 
булінгу» та Виставка -  огляд « Закони, за якими вчимося, працюємо, живемо». 
До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом п рацівники Великохутірського 
Будинку культури провели спільну роботу, по виготовленню плакату "СНІДу - 
ні". Рецюківщинська сільська бібліотека-філія підготувала інформаційну 
годину «Вчимося захищати себе від насильства», пізнавальну годину «Маю 
право». В бібліотеці діяла виставка дитячих малюнків конкурс «Я -  проти 
насильства». До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Рождественському 
сільському клубі відбулося засідання за круглим столом «Чи все ми знаємо про 
СНІД». Працівники закладів культури с.Рождественського провели вуличне 
консультування з питань запобігання насильства у сім’ї «Захисти себе» та 
відеолекторій «Булінг-мовчати не треба». Працівники закладів культури села 
Безбородьки з жителями села провели хвилину інформації «Відкрий серце для 
добра» та годину спілкування «Що я знаю про насильство». До дня святого 
апостола Андрія Первозванного у Великохутірському сільському клубі 
відбулися Андріївські вечорниці «Ой, Андрію, даруй нам надію», де дівчата 
відчули всю магічність давніх ритуалів ворожіння.

Новостворений дитячий хореографічний колектив «Тандем» 
Великохутірського сільського клубу, керівник Юлія Рибак, взяв участь у VII 
обласному фестивалі -  конкурсі хореографічних колективів «Світлячок» 
пам’яті Руслана Шеремета та був відзначений дипломом. Також диплом 
Лауреата ІІІ ступеня, в номінації «Хореограіфя, вільний стиль», колектив 
отримав за участь у двотуровому міжнародному багатожанровому фестивалі -  
конкурсі мистецтв «Зорі запалали» (м. Одеса).

Всі працівники закладів культури беруть активну участь в зборі 
продуктів харчування для наших захисників та жителів деокупованих територій 
України. В даний час працівники виготовляють окопні свічки для ЗСУ.

По даній галузі затверджено видатки радою на звітний рік з урахуванням 
змін по загальному фонду в сумі 1 390,941 тис.грн. Касове виконання по даній 
галузі загального фонду становить 1 332,663 тис. грн., або 95,8 відсотка до 
уточненого плану.

Затверджені видатки зменшились в звітному році на 2,900 тис. грн.
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За рахунок даних коштів проводилось утримання 3 будинків культури та 2 
сільські клуби на суму -  867,967 тис.грн., 5 бібліотек в сумі -  364,939 тис.грн., 
утримуєвався музей у Великому Хуторі -  87,759 тис.грн., інші заклади та 
заходи в галузі культури і мистецтва -  11,998 тис.грн. на виконання сільських 
програм.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Протягом 2022 року, як і на даний час робота з молоддю та зайняття з 
фізкультури та спорту у громаді на низькому рівні. Найгострішими проблемами 
є відсутність спеціаліста по роботі з молоддю, який би займався і розвитком 
фізичної культури та спорту. При всіх закладах загальної середньої освіти 
працюють спортивні зали (оснащені спортивним інвентарем), зайняття в яких 
проводять досвідчені працівники освіти. При закладах загальної середньої 
освіти функціонують спортивні майданчики, але відсутні гуртки, секцій для 
молоді. У 2022 році проведення спортивних заходів та придбання 
спортінвентарю видатки не проводились.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до вимог законодавства та фінансування в закладах охорони 
здоров'я громади забезпечується доступність і безоплатність надання 
населенню медичної допомоги. В громаді функціонує: Великохутірська 
АЗПСМ, Безбородьківська АЗПСМ, фельдшерсько-акушерських пункт у с-щі 
Рецюківщина (ФАП) та медичний пункт тичасового базування в селі 
Рождественське.

Медичні заклади прямо не фінансуються з бюджету територіальної 
громади, а надаються кошти субвенції до бюджету Драбівської селищної 
громади.

За 2022 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 бюджету Драбівської 
селищної ТГ на утримання охорони здоров’я в сумі 963,2 тис.грн.

Комунальному некомерційному підприємству «Драбівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Драбівської селищної ради в сумі 643,9 тис.грн. 
за напрямками:
- на заробітну плату та нарахування 239,2 тис.грн.;
- на енергоносії 270,9 тис.грн.;
- пільгові медикаменти 35,0 тис.грн.;
- «Турбота» 35,0 тис.грн.;
- імунопрофілактика 15,0 тис.грн.;
- повірка мед. обладнання 2,0 тис.грн.;
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- повірка вогнегасника 1,3 тис.грн.;
- послуги інтернету 9,0 тис.грн.;
- реактиви для лабораторії 1,5 тис.грн.;
- паливно-мастильні 15,0 тис.грн.;
- цитологічні дослідження 20,0 тис.грн.
Комунальному некомерційному підприємству «Драбівська багатопрофільна 
лікарня» Драбівської селищної ради в сумі 319,3 тис.грн. . за напрямками:
- на енергоносії 254,3 тис.грн.;
- на продукти харчування 36,0 тис.грн.;
- придбання паливно-мастильних 20,0 тис.грн.;
- повірка та стандартизація медичного обладнання 5,0 тис.грн.;
- вивезення ТПВ 4,0 тис.грн.

З метою забезпечення потреби у медичних фахівцях Великохутірська 
сільська рада 04.02.2022 року прийняла рішення «Про взяття Великохутірською 
сільською радою зобов’язань стосовно забезпечення фахівця з вищою 
медичною освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням 
житлом з опаленням і освітленням у межах установлених норм» №16-9 /VIII, 
відповідно якого сільська рада взяла на себе зобов’язання стосовно 
забезпечення фахівця з вищою медичною освітою на строк не менше ніж три 
роки безоплатним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах 
установлених норм. Виконавчим комітетом проводяться переговори з 
керівниками сільського господарських підприємств Великохутірської сільської 
територіальної громади на предмет: вишукати можливість в наданні допомоги 
Великохутірській сільській раді в придбанні житла з опаленням і освітленням у 
межах установлених норм, для забезпечення фахівця з вищою медичною 
освітою на строк не менше ніж три роки безоплатним користуванням.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

В сфері земельних відносин та екології протягом 2022 року в рамках 
чинного законодавства та з додержанням заборон, що введенні Законом 
України від 24.03.2022 року №2145-ІХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», Законом України «Про 
правовий режим воєнного стану».

За звітний період до Великохутірської сільської ради надійшло 57 
звернень, що містять питання сфери земельних відносин. З них 34 звернень 
розглянуто, прийнято відповідні рішення, про результати розгляду повідомлено 
заявників.

В зв’язку з припиненням роботи реєстру Державного земельного 
кадастру в умовах воєнного стану та на підставі Закону України від
24.03.2022 №2145-ІХ, звернення з питань надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення 
особистого селянського господарства громадянам в кількості 23
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звернення на засіданні сесій Великохутірської сільської ради не розглядались, й 
відповідно рішення не приймались, про що повідомлено заявників.

Затверджено проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та передано 5 ділянок у власність громадянам в межах норм 
безоплатної приватизації для ведення особистого селянського господарства 
загальною площею 4,2545га.

Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення фермерського господарства, площею 3,05га та передано її у 
власність.

Проведено звірку та надано ГУ ДПС у Черкаській області перелік 
орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік.

Проведено звірку та надано ГУ ДПС у Черкаській області 
інформацію по одноосібних господарствах, щодо складання декларацій за 
2021 рік.

Надано ГУ ДПС у Черкаській області розраховані тарифи за 1га 
земельної ділянки за кожним видом використання, відповідно до 
нормативної грошової оцінки населених пунктів та встановлених ставок 
земельного податку на 2022рік.

Надано ГУ ДПС у Черкаській області зміни щодо власників 
земельних ділянок, розміру площ та пільг станом на 01.04.2022року.

Внесено зміни до договору оренди землі від 04.07.2014року та 
додаткової угоди від 20.02.2020 року, укладену з ФГ «Шанс».

Надано чотири відзиви по справах на ухвали Черкаського 
окружного адміністративного суду.

Внесено зміни до Програми здійснення землеустрою на території 
Великохутірської сільської територіальної громади на 2022 -2026 роки.

Надано дозволи на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва СТОВ «Агрофірма «АгроМакс», СТОВ 
«Агрофірма «Великий Хутір», П/П «Росток», ФГ «Мрія», які розташовані за 
межами населеного пункту с. Великий Хутір, Золотоніського району, 
Черкаської області загальною площею 15,95га.

Здійснено виїзд щодо встановлення межі між сусідніми ділянками, вжиті 
заходи щодо дотримання добросусідських відносин та надано письмову 
відповідь.

Проводилася робота щодо роз’яснення громадянам про необхідність 
сплати податку за землю та прибуткового податку з фізичних осіб на 
території Великохутірської СТГ.

Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 6,700га для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного 
фонду на території Великохутірської сільської територіальної громади (за 
межами населених пунктів) Драбівського району Черкаської області ( для 
продажу права оренди на конкурентних засадах).
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Надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі орієнтовною площею 0,03га громадянину Фатнєву С.О.

Надано ГУ ДПС у Черкаській області перелік орендарів, з якими 
укладено договори оренди землі для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва під час військового стану із ставкою 
орендної плати 8% від середньо обласної НГО по Черкаській області.

Проведено звірку по нарахуванню земельного податку фізичним 
особам за 2022рік Драбівським відділенням ГУ ДПС у Черкаській області.

Проводилась робота щодо сплати земельного податку громадянами.
Затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована за 
адресою: вул. Миру, 2, селище Рецюківщина, Золотоніський район,
Черкаська область та передачу в оренду земельної ділянки Дубенець 
Віталію Вікторовичу.

Надано дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду 
гідрологічного заказника місцевого значення «Заплавський» та виконання 
рішення суду по справі №580/3583/22.

Надано відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0га, 
яка знаходиться на території Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області на підставі пп.5 п.27 Розділу Х 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України.

Виставлено лот №1 продажу права оренди на земельних торгах у 
формі електронного аукціону земельної ділянки площею 6,7000га для 
рибогосподарських потреб за межами населеного пункту селище Ашанівка 
Золотоніського району Черкаської області.

Протягом 2022 року розпочато 22 судові справи, що стосуються підстав 
надання відмови заявникам у наданні дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0га, яка знаходиться на 
території Великохутірської сільської ради. Подано 5 відзиви на позовні заяви. 
Прийнято 6 судових рішень першої інстанції, якими відмовлено позивачам у 
задоволенні позовних вимог. 2 судові рішення першої інстанції прийнято на 
користь позивачів, відповідно Великохутірською сільською радою подано 
апеляційні скарги. Судом апеляційного суду 1 скаргу задоволено, а рішення 
суду першої інстанції залишено без змін, по другій справі, рішення 
апеляційного суду прийнято на користь позивача, відповідно сільською радою 
підготовано та подано касаційну скаргу до Верховного Суду України 
(касаційний суд), яку не прийнято, так як Верховний суд не вбачає підстав для 
прийняття касаційної скарги до розгляду, робота по підготовці касації триває. 
По решті справ -  відкрито провадження, сільською радою підготовлено та 
подано відзиви на позовні заяви.
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Відповідно до змін внесених до Земельного кодексу України згідно 
Закону України №2698-ІХ від 19.10.2021 року, який набрав чинності від
19.11.2022 року, безоплатна передача земель державної, комунальної власності 
у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із 
землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої 
документації забороняється. Положення цього пункту не поширюється на 
безоплатну передачу земельних ділянок у власність власникам розташованих на 
таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а 
також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України 
земельних , переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом.

У 2022 році виготовлено 3 проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в адміністративних межах Великохутірської сільської ради 
на загальну суму 21,000 тис.грн. та у зв’язку з виконанням повноважень 
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 
стану виникла кредиторська заборгованість на 01.01.2023 рік на суму 21,000 
тис.грн.

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Діяльність структурних підрозділів Великохутірської сільської ради 
спрямована на виконання пріоритетних завдань державної соціальної політики, 
зокрема дотримання соціальних гарантій, підвищення якості та рівня 
доступності адміністративних та соціальних послуг для населення.

З метою забезпечення на території Великохутірської сільської 
територіальної громади реалізації державної політики у сфері соціального 
захисту населення, рішенням сесії Великохутірської сільської ради від 
10.12.2021 року №14-1\УШ, затверджено цільову Програму соціального 
захисту населення «Турбота» на 2022-2026 роки, якою передбачено 744 055,00 
грн.

Основним завданням Програми є вирішення на території
Великохутірської сільської територіальної громади невідкладних питань 
організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, 
медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб похилого 
віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких, непрацездатних і 
малозабезпечених громадян, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників 
антитерористичної операції, військовослужбовців, сімей, які знаходяться в 
складних життєвих обставинах.

Як результат, протягом 2022 року для підтримки громадян пільгових 
категорій та інших незахищених верств населення профінансовано з місцевого 
бюджету 3 766 413,08 грн. (виплата допомоги жителям с. Рождественське, які 
самостійно довозять дітей до Великохутірської ЗОШ, надання одноразової 
грошової допомоги на лікування тяжкохворим жителям громади, надання 
одноразової матеріальної допомоги особам, які беруть безпосередньо участь у 
військових діях з виплатою на особисті рахунки або членам їх сімей, 
відшкодування вартості поховання загиблого військовослужбовця, призваного
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по мобілізації, та забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 
тощо).

Також протягом звітного періоду виконавчим комітетом
Великохутірської сільської ради було відшкодовано: філіії , «Аптека №11 
ЦРЛ’» ЧОКП «Фармація» 14 238 грн. на медичне обслуговування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

АТ «Укртелеком» на суму 1464,96 грн. - витрати, пов’язані з наданням 
окремим категоріям громадян пільг з оплати послуг зв’язку.

Протягом року на реалізацію програми «Турбота» використано 
3 797,299 тис.грн.

- придбано подарунки 7 ювілярам на суму -  13,615 тис.грн.;
- придбано ритуальні набори на поховання 35 особам на суму -  

17,659 тис.грн.;
- з нагоди Чорнобильської катастрофи придбано подарунки особам, які 

брали участь у ліквідації, з розрахунку 250,00 грн. на кожну особу -  14 осіб. 
Всього на суму 3,500 тис.грн;

- придбано продуктові набори особам з інвалідністю І групи та дітям - 
інвалідам 19 особам на суму 8,424 тис.грн.;

- придбано подарунки дітям з категорійних сімей до Дня Святого 
Миколая 130 особам на суму 9,960 тис.грн.;

- надано матеріальну допомогу батькам дітей із с. Рождественське, для 
компенсації витрат на підвіз дітей до дитячого садка та школи у сумі 5,622 
тис.грн.;

- виплачено одноразову матеріальну допомогу учасникам 
антитерористичної операції, що зареєстровані та проживають на території 
Великохутірської сільської ТГ, пораненим чи травмованим (або одному з 
членів їх сімей) у поточному році та матеріальну допомогу на лікування в сумі 
405,9 тис.грн. (з них 50,0 тис.грн. за рахунок коштів з обласного бюджету за 
напрямком „Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть 
яких пов’язана з проведенням АТО/ООС, здійсненням заходів, необхідних для 
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави 
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України“) .

Крім цього, на утримання комунального закладу «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області -  3 257,186 тис.грн.

Протягом звітного періоду проведено 2 засідання комісії для 
комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує 
соціальних послуг. За її рішенням складено 4 акти обстеження сім’ї, якими 
рекомендовано призначення компенсації фізичним особам з догляду на 
непрофесійній основі. На фінансування даного виду допомоги використано 
45 651 грн.

З 24.02.2022 на території громади 422 особи зареєстровані та отримали 
довідки ВПО. Щоденно ведеться облік даних осіб. На випадок компактного
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поселення на території громади, подається звіт щодо забезпечення необхідних 
умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Протягом звітного періоду за соціальною програмою «Прихисток» 
звернулось 134 особи по питанню здійснення компенсаційних витрат за 
тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у 
період воєнного стану для оплати житлово-комунальних послуг.

На даний час на обліку перебуває 18 осіб - власників житла, які 
розмістили у своїх домоволодіннях 56 внутрішньо переміщених осіб. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 №1094 «Про внесення 
змін до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) 
внутрішньо переміщених осіб» надано можливість внесення даних до 
програми. Відповідно до поданих заяв осіб, які розмістили внутрішньо 
переміщених осіб, щомісячно подається потреба у коштах для отримання ними 
компенсації витрат.

28.10.2022 та 28.11.2022 подано 2 заяви та відповідні пакети документів 
для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, загибель 
(смерть) яких пов’язана з проведення ООС на виділення Департаментом 
соціального захисту населення Черкаської військової адміністрації необхідної 
суми коштів.

На території Великохутірської ТГ створено комунальний заклад «Центр 
надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського 
району Черкаської області», який складається з 2 відділень: відділення 
соціальної роботи та надання соціальних послуг за місцем проживання (на 
обслуговуванні 33 особи) та відділення стаціонарного догляду для постійного 
та тимчасового проживання (на обслуговуванні 19 осіб, в т.ч. 3 внутрішньо 
переміщені особи). Сформовано відповідно особові справи отримувачів 
соціальних послуг. Чисельність обслуговуючого персоналу становить 20 осіб.

Узагальнено кількість одиноких осіб по громаді:
2 особи в с.Рождественське,
2 особи в с-щі Рецюківщина, які взято на обслуговування соціальним 

робітником, 13 осіб в с.Безбородьки, з яких 2 особи на обслуговуванні 
соціальним робітником, 14 осіб в с.Великий Хутір, з яких 5 осіб на 
обслуговуванні соціальним робітником.

Крім цього, на утримання комунального закладу «Центр надання 
соціальних послуг Великохутірської сільської ради Золотоніського району 
Черкаської області -  3 257,186 тис.грн.

Протягом звітного періоду до відділення стаціонарного догляду для 
постійного та тимчасового проживання комунального закладу «ЦНСП 
Великохутірської сільської ради» влаштовано 14 осіб, про що видано відповідні 
рішення та путівки, з яких 1 особа влаштована екстрено (кризово).

На даний час Центром надано 50 базових соціальних послуг різним 
групам населення (консультування, соціальний супровід, соціальна 
профілактика, інформування, догляд вдома, екстрене (кризове) втручання, 
соціальна адаптація, натуральна допомога). Розроблено програму «Кривдник».
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У 2022 році кошторисні призначення КЗ «ЦНСП Великохутірської 
сільської ради" по загальному фонду становлять 3162 тис.грн., по спеціальному 
фонду за звітний період надійшло -  381 тис.грн. Заборгованості із виплати 
заробітної плати немає. Відділенням соціальної роботи та надання 
соціальних послуг за місцем проживання надаються платні послуги та послуги 
з визначенням диференційованої плати. Всього протягом звітного періоду 
надано платних послуг та з встановленням диференційованої плати 15 особам 
на загальну суму 31,0 тис. грн.

Важливою ділянкою роботи є забезпечення в умовах стаціонарного 
перебування належного рівня життя осіб, які втратили здатність до 
самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду та 
допомоги.

У відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 
проживання, яке розраховане на 22 ліжкомісця, для підопічних створені 
належні умови проживання, організовано побутове і медичне обслуговування, 
постійно здійснюються заходи щодо покращення житлових та безпечних умов 
перебування. Приміщення відділення обладнано пожежною сигналізацією, яка 
знаходиться на постійному спостереженні. Оброблено горище вогнетривкою 
сумішшю на суму 22,4 тис. грн. Перезаряджено вогнегасники на суму 1,43тис. 
грн. Протягом звітного періоду Черкаською обласною організацією 
Товариством Червоного Хреста України надано благодійну допомогу, а саме: 
мікрохвильовка, холодильник, пральна машина. Благодійною організацією 
Благо-ц виділено матраци (8шт.), туалетний стілець, памперси, вологі серветки. 
Великохутірською сільською радою надано 20 ковдр. Підопічні забезпечені 
чотириразовим харчуванням, м’яким та твердим інвентарем та всім необхідним 
для постійного проживання. Стаціонарне відділення опалюється природним 
газом. Заключено договір з ГК «Нафтогаз Трейдинг» до 31.03.2023 року.

Кількість виділеної в користування землі -  0,85 га.
У 2022 році отримано благодійної допомоги на суму 140,3 тис. грн.
Протягом звітного періоду для потреб жителів відділення витрачено 

коштів на медикаменти -  36,7тис. грн., на продукти харчування -  462 тис. грн.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 по захищених статтях 

видатків становить 43,61338 тис.грн., яка утворилась на кінець бюджетного 
періоду по бюджетних установах громади стосовно розрахунків за природній 
газ відповідно до змін щодо постанови КМУ №1413 «Про внесення зміни до 
пункту 151 постанови КМУ від 22 липня 2020р. №641».

Відповідно до програмного комплексу «Інтегрована інформаційна 
система « Соціальна громада» сформовано та передано до відповідного органу 
соціального захисту населення 507 заяв: щодо призначення різних видів 
соціальних допомог -  109, пільг - 19, житлових субсидій -  81, допомоги 
внутрішньо переміщеним особам -  298, про що подано звітність до 
Департаменту соціального захисту населення Черкаської військової 
адміністрації.
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Протягом 2022 року на обліку в Управлінні соціального захисту 
населення Золотоніської районної військової адміністрації перебуває 47 
отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Служба у справах дітей є одним з важливих суб’єктів, які відповідають у 
громаді за формування та реалізацію єдиної державної політики у сфері 
соціального захисту дитинства, здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і 
законних інтересів дітей шляхом взаємодії та тісній співпраці з 
правоохоронними органами, відділом освіти, молоді та спорту, закладами 
освіти громади та іншими структурними підрозділами сільської ради.

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 
захисту прав дітей, організації результативної роботи щодо запобігання 
соціальному сирітству, запобігання бездоглядності, безпритульності та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх, сприяння забезпечення 
реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, 
сімейне виховання та всебічний розвиток спеціалістами служби у справах дітей 
протягом звітного періоду проводилась відповідна змістовна системна робота 
за наступними напрямками.

Проведено 11 засідань, на яких розглянуто та позитивно вирішено 34 
питання. Підготовлено 2 висновки та 30 проєктів рішень органу опіки та 
піклування.

Служба у справах дітей підключена і має доступ до Єдиної 
інформаційно-аналітичної система «Діти» (ЄІАС «Діти») за допомогою чого 
здійснюється надання комплексної соціальної допомоги дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування та дітям, які опинились у складних 
життєвих обставинах.

У 2022році на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 3 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти влаштовані 
під опіку родичів, 1 дитина -  сирота знята з первинного обліку служби у 
справах дітей, у зв’язку із досягненням повноліття. Цій дитині виплачено 
одноразову грошову допомогу у розмірі 1810 грн, як передбачено постановою 
КМУ №823 від 25.08.2005 року. В прийомній сім’ї виховується 1 неповнолітня 
дитина. Всього сімейними формами виховання охоплено 4 дітей даної 
категорії. На всіх дітей заведені та укомплектовані особові справи.

Службою систематично проводяться обстеження житлово -побутових 
умов проживання дітей, здійснюється контроль за станом їхнього здоров’я та 
розвитку, відвідування сімей та закладів освіти, про що складено відповідні 
акти.

Прийомними батьками та опікунами створено належні умови для 
повноцінного виховання, проживання та гармонійного розвитку дітей. У сім’ях 
панує взаємодовіра та взаємоповага. Сім’ї регулярно отримують державну 
соціальну допомогу та використовують її за призначенням: діти мають хороше 
харчування, в достатній кількості забезпечені одягом, взуттям, шкільним 
приладдям.

З нагоди Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая кожна дитина, яка 
виховується у сімейних формах, та діти інших категорійних сімей на підставі
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рішення виконкому 25.11.2022 року №130 «Про організацію новорічно- 
різдвяних свят для дітей соціально-незахищених категорій» отримала 
подарунок, до складу якого увійшли продуктові набори, набори побутової хімії 
та засобів особистої гігієни, а також солодощі. Кошти в сумі 9960,00грн. на 
придбання подарунків дітям означеної категорії були передбачені у бюджеті 
Великохутірської сільської ради. Крім того, до придбання новорічних 
подарунків були залучені місцеві підприємці та сільськогосподарські 
підприємства, а саме: СТОВ «Агрофірма»Великий Хутір», СТОВ
«Агрофірма»АгроМакс», п\п «Росток», ПРАТ «Безбородьківська АВКФ», ФОП 
Степанок В.М., ФОП Касьян Л.В. та народний депутат ВО №195 Арсенюк О.О.

Відповідно до ст.46 Житлового Кодексу України, станом на 31.12.2022 
на квартирному обліку діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, не перебувають, проте всі вони мають житло на праві 
користування. Протягом зазначеного періоду на квартирний облік поставлено 1 
особа, з числа дітей-сиріт.

Відповідно до статті 4 розділу II Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей» та згідно Плану роботи 
Службою у справах дітей за звітний період проведено перевірку 2 закладів 
освіти, які розміщені у м.Золотоноша, на навчання із цілодобовим 
перебуванням у які були зараховані 5 дітей. Ця робота проводилася з метою 
вивчення організації закладами роботи у напрямку профілактики 
правопорушень та злочинності серед неповнолітніх, роботи з дітьми, які 
опинились в складних життєвих обставинах, та стану їх утримання .

З метою зміцнення правопорядку серед неповнолітніх, соціального 
захисту дітей та підлітків, які залишилися без батьківського піклування, 
проведено 30 профілактичних рейдів «Діти вулиці».

Запобіжні заходи щодо злочинності серед неповнолітніх здійснюються 
службою у справах дітей за участю поліцейського офіцера громади та фахівця 
із соціальної роботи КЗ «Центр надання соціальних послуг», використовуючи 
превентивні можливості закону і, насамперед, забезпечуючи невідворотність 
покарання за кримінальні та адміністративні діяння.

Завдання служби у справах дітей - захищати дітей, які мають конфлікт із 
законом, вивчати умови та причини, які підштовхнули дитину до скоєння 
злочину. Протягом 2022 року судових засідань щодо захисту інтересів дітей, 
які перебувають у конфлікті із законом, не було. Правопорушень, що були 
вчинені малолітніми чи неповнолітніми дітьми, не зафіксовано. Діти-кривдники 
на обліку відсутні.

Крім того, з метою попередження безпритульності та бездоглядності, 
правопорушень та злочинності, вироблення свідомої дисципліни серед 
неповнолітніх, службою у справах дітей за звітний період було проведено 65 
бесіди щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх та ведення 
здорового способу життя. Працівники служби у справах дітей працюють і з 
батьками дітей, проводяться профілактичні бесіди про притягнення їх до 
адміністративної відповідальності.
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Значна увага в роботі приділяється профілактиці шкідливих звичок 
в підлітковому середовищі. Служба у справах дітей здійснює контроль за 
виконанням законодавства України, спрямованого на профілактику пияцтва і 
наркоманії серед дітей. Відповідно до наказу начальника Служби у справах 
дітей, проведено перевірку роботи закладів торгівлі на території 
Великохутірської громади на предмет виявлення порушень щодо продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. Перевіркою було 
охоплено 6 закладів торгівлі у селах Безбородьки, Великий Хутір, селищі 
Рецюківщина. За результатами перевірки складено відповідні акти: порушень 
не виявлено.

Крім того, проводяться тематичні бесіди для батьків та учнів різних 
вікових груп щодо профілактики правопорушень серед дітей, розповсюдження 
наркотичних засобів і психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу тощо.

Одним із основних напрямків роботи служби у справах дітей є робота з 
виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та проведення 
відповідної профілактичної роботи з ними. Так, на обліку служби у справах 
дітей протягом 2022 року перебувало 4 дітей з категорії тих, що опинилися у 
складних життєвих обставинах, де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов'язків, та 1 дитина, яка має інвалідність та реінтегрована із 
закладу освіти з цілодобовим перебуванням у сім’ю внаслідок воєнного стану в 
Україні. З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків шляхів їх 
усунення та покращення ситуації в родині, спеціалістами служби систематично 
проводиться робота з раннього виявлення, обліку сімей з дітьми, які опинилися 
в складних життєвих обставинах. Відповідно до наказу Служби у справах дітей 
2 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зняті з обліку ССД у 
зв’язку із зміною місця проживання.

Для збереження біологічної родини, підтримки сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях, 
проводяться заходи, що сприяють формуванню сімейних цінностей, 
підвищують культуру сімейних стосунків і відповідальність батьків за 
виконання своїх обов’язків. З цією метою, здійснюються обстеження умов 
проживання дітей у сім’ях, проводяться індивідуальні бесіди з батьками і 
дітьми. Ця робота проводиться спеціалістами служби у справах дітей із 
залученням працівників соціального захисту, освіти, охорони здоров'я, 
культури, охорони здоров’я, поліцейського офіцера громади, щоб робота з 
сім’ями, які потрапили у складні життєві обставини, принесла позитивні 
результати. Так, упродовж звітного періоду рішенням комісії з питань захисту 
прав дитини, затверджено індивідуальні плани соціального захисту дітей, які 
потрапили у складні життєві обставини, якими передбачені відповідні заходи, 
щоб у родинах налагодилися стосунки та умови проживання.

Для здійснення превентивного впливу на батьків, які неналежно 
виконують батьківські обов’язки, проводяться систематичні перевірки умов 
утримання та виховання дітей у цих родинах. Зокрема, у звітному періоді 
обстежено 12 сімей, де батьки ухиляються від виконання батьківських
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обов’язків, а також інших поважних підстав. За підсумками проведеної роботи 
складено 12 актів та батьків попереджено про відповідальність.

Службою у справах дітей проводиться постійна робота щодо всебічного, 
об’єктивного розгляду звернень громадян, які зверталися до служби. Звернення 
жителів громади до служби у справах дітей упродовж року стосувалися 
вирішення таких питань:

2 - участь одного з батьків у вихованні дітей та визначення днів та часу 
зустрічі одного з батьків; 1 - про надання дозволу на продаж житлового 
будинку, у якому право користування має неповнолітня дитина, 1 -  про 
надання дозволу на укладення договору купівлі -  продажу житлового будинку 
від імені малолітньої дитини, 2 - про забезпечення освітніми послугами дитини, 
яка перебуває на обліку ССД, як дитина, що потрапила в СЖО.

Станом на 01.01.2023 кредиторська заборгованість загального фонду в 
даній галузі становить 9,960 тис.грн., яка виникла в зв’язку з не проходженням 
платежів в органах держказначейства в результаті введення воєнного стану в 
Україні та змінами до порядку виконання по повноважень Державною 
казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. (По 
КПКВКМБ 0213242 -  9960,00 грн. за придбані ігрові набори до Дня Св. 
Миколая дітям-сиротам, дітям внутрішньо переміщеним, дітям 
військовослужбовцям, дітям-інвалідам.).

ПОВНОВАЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ОБОРОННОЇ РОБОТИ

У виконавчому комітеті ведеться облік військовозобов’язаних. На 
території сільської ради обліковується 639 осіб, в тому числі: офіцерів -  25, 
сержантів/солдатів - 563, призовників -  54.
Кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційне розпорядження та 
підлягають призову - 132.
Відповідно до рішення виконкому від 06.12.2021 року №142 «Про визначення 
відповідальних осіб за проведення військово - облікової роботи по 
Великохутірській сільській раді» обов’язки в даному напрямку покладені 
провідного спеціаліста відділу ЦНАП - територія с-ща Ашанівка та с.Великий 
Хутір, на території старостинських округів -  старост.
Військовослужбовців призваних по мобілізації - 84, серед яких є нажаль є 
загиблі - 2 особи та оголошені безвісти зниклими -  2особи.

Рішенням виконкому «Про організацію оповіщення, збору і 
відправки мобілізаційних ресурсів на дільницю оповіщення та створення 
пунктів збору Великохутірської сільської ради на 2022 рік» створено 4 пункти 
збору, визначено склад пунктів збору, призначено начальників пунктів збору та 
розподілено обов’язки.

3 введенням воєнного стану в Україні -  Великохутірська сільська 
територіальна громада активно розпочала роботу на підтримку ЗСУ. 
Надавалась допомога продуктами харчування, одягом, пальним, транспортом за 
рахунок небайдужих жителів громади, місцевих підприємців. З перших днів 
війни створено добровільні загони самооборони, визначено їх завдання та
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перелік заходів по населених пунктах громади, які діяли з лютого по квітень 
2022 року. Створено умови для несення служби членами цих загонів. 
Організовано цілодобове патрулювання, харчування і т.ін. У перші дні війни 
проводилася робота по будівництву блокпостів, інженерних та 
фортифікаційних споруд.

У злагодженій співпраці з військовими формуваннями проводилися 
заходи обороноздатності усіх населених пунктів громади. Надавалась 
допомога територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки 
м.Золотоноша та смт Драбів, зокрема паливо-мастильними матеріалами та 
транспортом (за рахунок місцевих підприємців п/п Савченко Д.І., ФГ «Мрія», 
ФГ «Шанс» та с/г підприємств СТОВ «Агрофірма» Великий Хутір», СТОВ 
«Агрофірма «АгроМакс», п/п «Росток», ПРАТ «Безбородьківська АВКФ»), 
продуктами харчування (за рахунок місцевих підприємців: ФОП Степанок 
В.М., ФОП Касьян Л.В., ФОП Савченко Д.І. та с/г підприємств СТОВ 
«Агрофірма» Великий Хутір» п/п «Росток», ПРАТ «Безбородьківська АВКФ» ), 
канц.товарами.

На підставі рішення сесії Великохутірської сільської ради від 27.04.2022 
року № 19-3\УШ, з метою забезпечиення безперебійної роботи працівників 
Другого відділу Золотоніського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану, даній 
установі передано із комунальної власності Великохутірської сільської ради 
Золотоніського району Черкаської області принтер І-БЕКБУБ МБ4018.

З метою здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення 
Золотоніського батальйону територіальної оборони в/ч А7323 для підтримання 
його боєготовності Великохутірською сільською радою надано субвенцію в 
сумі 42тис. 000грн.

Упродовж звітного року місцеві підприємці та с\г підприємства СТОВ 
«Агрофірма» Великий Хутір», СТОВ «Агрофірма «АгроМакс», п/п «Росток», 
ПРАТ «Безбородьківська АВКФ», ФОП Савченко Д.І, ФОП Шинкаренко С.В, 
ФОП Касьян В.М., Приймак С.Б., ФГ «Мрія», ФГ «Шанс», активно брали 
участь у наданні гуманітарної допомоги нашим захисникам, паливно - 
мастильними матеріалами, продуктами харчування, транспортом, військовим 
обладнанням та спорядженням.

Великохутірською сільською радою організовано збір гуманітарної 
допомоги для 30 ОМБР ЗСУ на території громади. Зібрано продукти 
харчування (овочі, фрукти, випічка, печиво, крупи, макаронні вироби) одяг, 
ліки. До збору гуманітарної допомоги долучились жителі сіл Великий Хутір, 
Родждественське, працівники сільської ради (придбали ліки), працівники 
закладів освіти (придбали шкарпетки, рукавиці для наших бійців), заклади 
культури спільно з дітьми виготовили окопні свічки та підготували листівки 
для наших захисників, підприємці ФОП Степанок В.М. -  надано продукти 
харчування, ФОП Савченко Д.І., п\п «Росток -  надано диз.паливо для 
автомобіля Каюк О., який саме доставляв гуманітарну допомогу до визначеного 
місця, працівники комунального закладу «ЦНСП Великохутірської сільської
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ради» та працівниками ДНЗ ЗР «Сонечко» с.Великий Хутір для наших 
захисників приготували випічку (пиріжки і булочки),

Від початку війни, коли необхідно було щодня харчувати військових на 
блок постах, пекарня СТОВ «Агрофірма»Великий Хутір» випікала щодня 
пиріжки та булочки, жителі громади та заклади освіти займалися тушкуванням 
м’ясних концерв.

Упродовж року небайдужі жителі села Безбородьки займалися 
тушкуванням м’яса та приготуванням енергобатончиків, з подальшою 
передачею ЗСУ.

Заклади освіти та культури займаються плетінням маскувальних сіток 
для ЗСУ.

Окремо хочу відмітити благодійників і меценатів нашої Громади, адже 
вони є рушійною силою розвитку та утримання нашої інфраструктури, стали 
постійними помічниками у створенні оборонних рубежів. Саме завдяки їм 
проводилися та фінансувалися роботи по обороноздатності населених пунктів 
громади, по формуванню гуманітарних вантажів для ЗСУ та цивільного 
населення прифронтових територій. Зокрема велику підтримку транспортом, 
паливно-мастильними матеріалами, продуктами харчування надавали такі с \г 
підприємства та підприємці як: СТОВ «Агрофірма» Великий Хутір», СТОВ 
«Агрофірма»АгроМакс», ПРАТ «Безбородьківська АВКФ», п/п «Росток», ФОП 
Савченко Д.І., ФОП Степанок В.М., Касьян В.М., Шинкаренко С.М., Касьян 
Л.В. За це їм безмежна вдячність.

При проведенні благодійного концерту артистів «Команди А» в рамках 
благодійного туру «Дорога до перемоги» було зібрано 86 667,00грн. та 
передано на підтримку ЗСУ.

Надано допомогу в забезпеченні овочами та фруктами добровільному 
формуванню територіальної оборони Харківського державного авіаційного 
виробничого підприємства. Організатор збору депутат ВО №2 
Великохутірської сільської ради Козоріз В.П.

У разі надзвичайних ситуацій, необхідних заходів з врятування життя 
людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей, тощо, в 
закладах соціальної сфери розроблені плани проведення евакуації. У закладах 
загальної середньої освіти регулярно проводяться навчання із залученням 
спеціалістів ДСНС по реагуванню учнів та персоналу в результаті виникнення 
надзвичайної ситуації. 6 ДПРЧ УДСНС України у Черкаській області надано 
субвенцію в сумі 25,0 тис.грн. на придбання паливно-мастильних матеріалів, 
запасних частин для спецтранспорту та придбання пневмокаркасного намету.

В зв’язку з тим, що ворог наприкінці року атакував критичну 
інфраструктуру, зокрема енергетичну, застосовувались графіки аварійних 
відключень енергосистем, що дестабілізувало як роботу ОМС, так і всіх 
установ, організацій, с\г підприємств, жителів громади. Тому з метою 
забезпечення жителів громади інтернетом, водою, теплом, харчування на 
момент тривалого відключення світла, у приміщенні Великохутірської сільської 
ради облаштовано «ПУНКТ НЕЗЛАМНОСТІ», а на базі старостинських округів
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та в КЗ «ЦНСП Великохутірської сільської ради» розгорнуто «ПУНКТИ 
ОБІГРІВУ».

З метою недопущення нещасних випадків на водоймах 
Великохутірської сільської ради, виконавчим комітетом виготовлено та 
розміщено поблизу водойм попереджувальні знаки «Купатись заборонено», 
адже ні відпочинкових зон біля водойм на території громади не має, ні вода, яка 
є у водоймах -  не придатна для купання. Адміністрацією закладів загальної 
середньої освіти постійно проводиться профілактична робота як із учнями, так і 
їх батьками, щодо попередження нещасних випадків на воді та вивченню 
елементарних правил безпечної поведінки на воді.

Профілактику та попередження правопорушень на території громади у 
продовж року здійснював поліцейський офіцер громади, яким з початку війни, 
постійно здійснювалося патрулювання на службовому автомобілі в кожному 
населеному пункті громади, проводилися бесіди з населенням та доводилися 
обмеження які діють під час дії воєнного стану. Реалізовуючи взаємодію поліції 
та органів місцевого самоврядування, більшість профілактичних заходів 
проводились разом із відділами Великохутірської сільської територіальної 
громади. У 2022 році з метою забезпечення ефективної реалізації державної 
політики у сфері законності та правопорудку, профілактиики правопорушень, 
забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, системи захисту населення 
від злочинних та протиправних проявів, поліпшення криміногенної ситуації в 
населених пунктах сільської ради, усунення причин та умов профілактики діянь 
в населених пунктах сільської ради Головному управлінню національної поліції 
в Черкаській області надано субвенцію в сумі 45,0 тис.грн. (на придбання 
паливно-мастильних матеріалів, придбання запасних частин для 
автотранспорту та оплата послуг з технічного обслуговування і ремонту 
службової автівки поліцейського громади в сумі 40 000грн. та 5 000грн. -  на 
придбання канц.та ремонт комп’ютерної техніки товарів).

ГУМАНТАНА ДОПОМОГА

З початку війни Великохутірська сільська територіальна громада 
активно долучилась до організації гуманітарної допомоги ВПО. З метою 
забезпечення потреб даної категорії населення громади, Великохутірська 
сільська рада співпрацює з різними благодійними організаціями, різними 
установими, підприємцями, підприємствами, наприклад:

Українська Християнська Церква спільно з Черкаським центром надання 
допомоги сім’ям з дітьми надали допомогу у вигляді продуктів харчування, 
підгузків, засобів гігієни та особистого догляду для дітей та дорослих. 
Підтримку надано 33 сім’ям з дітьми. продукти харчування одяг, засоби 
гігієни, продуктові набори.

ВО «СпівДія» надало допомогу для ВПО засобами гігієни(мило, 
шампунь, зубні пасти, зубні щітки, дитячі підгузники); продукти харчування 
(печиво, макарони, консерви рибні та бобові) для 21 родини.



47

Золотоніська районна військова адміністрація надала підтримку ВПО 
дитячим харчуванням, дієтичним безглютеїновим харчуванням(снеки), 
засобами гігієни та особистого догляду для дорослих та дітей, дитячим одягом 
та постільною білизною для 26 родин.

Черкаська обласна військова адміністрація забезпечила величезним 
асортиментом необхідних товарів щоденного вжитку -  засобами гігієни 
спеціального та індивідуального догляду для дітей та догослих (підгузки 
дитячі, урологічні труси та прокладки, пелюшки, тампони, памперси для 
дорослих, зубні пасти та щітки, мило, шампунь, серветки вологі дитячі, 
туалетний папір, універсальний засіб для прання); дитячим харчуванням, 
продуктами харчування (макарони, рис, гречка, борошно, консерви -  м’ясні, 
овочеві, рибні, чай, чіпси, солодощі -  вафлі); продуктовими наборами від 
Рената Ахметова; одягом (дитячий, чоловічий); універсальним взуттям для 
підлітків та іншими текстильними речами (рушники, ковдри, пледи, матраци, 
подушки, постільна білизна); кухонним посудом; медикаментами (знеболюючі 
та жаропонижаючі, медички першої необхідності)., розкладними ліжками. 
Сформовано 236 продуктових наборів, 160 разових забезпечень Рената 
Ахметова, 76 -  гігієнічних разових допомог, 46 дітей ВПО отримали підтримку 
у вигляді взуття та одягу, 49 родин забезпечено ковдрами, постільною 
білизною, матрацами, рушниками.

ТОВ «Червоний Хрест України» надав для ВПО комплекти постільної 
білизни -  10, набори кухонної посуди -  8, продуктові набори -  33, набори по 
догляду за гігієною тіла та чистотою житла -  33.
ГО Фонд «Україно, живи!» допомогла продуктовими наборами -  17шт; 
засобами гігієни, одягом та взуттям.

БО «Світова Центральна Кухня» неодноразово забезпечила ВПО 
продуктовими наборами вагою до 15кг -  132 шт.

За сприянням народного депутата України, ВО №195 Черкаської області 
О.Арсенюка, діти з числа ВПО віком до 11років були забезпечені зимовим 
одягом -  16 комплектів, новорічними солодощами -  150 пакунків. Переміщені 
родини отримали борошно в кількості 83 пакунків.

БО «Стабілізейшен супорт сервісез» надала гуманітарну допомогу 
індивідуальними гігієнічними наборами -  141шт.; індивідуальними
продуктовими наборами до 16кг. -  131шт.

БО «Восток СОС» для забезпечення повноцінного навчального процесу 
в ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Безбородьки Золотоніського району Черкаської області, 
надала генератор Stanley 18HP SG5600B.

За сприянням директора СТОВ «Агрофірма»Великий Хутір»
Шинкаренка В.А. неодноразово надався транспорт та організовувалась 
доставка гуманітарної допомоги на територію громади.

Місцеві підприємці с.Великий Хутір: СТОВ «Агрофірма»Великий
Хутір» Шинкаренка В.А., ФОП Касьян Л.В. та ФОП Степанок В,М., 
допомагали ВПО продуктами харчування (олія, борошно, рибні концерви, 
печево, макарони, рис, крупа пшенична, цукор). З продуктів сформовано 66 
харчових наборів та роздано внутрішньо переміщеним родинам.
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Небайдужі місцеві жителі сіл Великий Хутр, Безбородьки, 
Рождественське та селищ Ашанівка, Рецюківщина протягом року надавали 
підтримку ВПО житлом, овочами, фруктами, консервацією (овочевою, 
фруктовою, м’ясною), одягом, взуттям, ковдрами, подушками, постільною 
білизною.

Долучились також до відправлення гуманітарної допомоги за межі 
Черкаської області: проводилось відвантаження продуктів харчування (овочі та 
консервація); дров. Підтримку в доставленні до місця локації гуманірної 
допомоги транспортом і пальним надавало ФГ «Мрія». Зокрема дана 
гуманітарна допомога направлялась до Новоронцовської територіальної 
громади Херсонської області.

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

За кошти в рамках соціального партнерства вирішувались щоденні 
господарчі питання, а саме:

СТОВ «Агрофірма «Великий Хутір» надано підтримку громаді на суму 
295 400,00грн.(послуги з оренди гаража та охорони автобуса, медикаменти для 
Великохутірської АЗПСМ, бензин для автомобіля АЗПСМ с.Великий Хутір 30л 
щомісячно, скошування вигонів по селу Великий Хутір, матеріальна допомога 
на купівлю легкового автомобіля для ЗСУ в сумі 40 000,00грн., новорічні 
подарунки школярам, новорічні подарунки вихованцям ДНЗ «Сонечко», 
розчищання місцевих доріг від снігу);

СТОВ «Агрофірма»Агромакс» надано підтримку на суму 20455,00грн., 
зокрема це послуги з прибирання та очищення доріг від снігу, послуги по 
косінню бур’янів, придбання новорічних подарунків в кількості 35шт., надання 
допомоги ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Великий Хутір для проведення різдвяно -новорічних 
свят.

ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» надано підтримку громаді на суму 
102 359,00грн. (водопостачання населення, тракторні послуги по вивезенню 
сміття, придбано новорічні подарунки для вихованців закладів освіти села 
Безбородьки та для дітей воїнів ЗСУ, косіння стадіону при ЗЗСО І-ІІ ступенів 
с.Безбородьки, придбано м’ячі, підгортання сміттєзвалищ, допомога ТО, 
утримання благоустрою села та кладовищ);

п\п «Росток» надано підтримку громаді на суму 17120,00грн. 
(вивезення сміття під час прибирання території кладовищ, обкошування 
території біля кладовища №5 та узбіччя доріг від магазину «Жовтневй» до с - 
ща Ашанівка, допомога бензином на обкошування території АЗПСМ 
с.Великий Хутір, придбано новорічні подарунки для дошкільнят ДНЗ 
«Сонечко», придбано шоколад та спортивний інвентар для ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
с.Великий Хутір, розчищання місцевих доріг від снігу);

СТОВ «Придніпровський край» надано підтримку, зокрема в 
підгортанні сміттєзвалищ у с-щі Рецюківщина, розгортання місцевих доріг від 
снігу, обкошування узбіч, оренда приміщення на суму 2740,00грн. (адмін.. 
приміщення старостинського округу);
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»
ФОП Степанок В.М. надано підтримку громаді на суму 17120,00грн. 

(підтримка ТО, ВПО, ЗСУ);
ФОП Касьян Л.В. надано підтримку на суму 8000,00грн.(підтримка ТО 

продуктами харчування);
ФОП Шаповал В.О. -  придбано подарунок для дитини-сироти на суму 

1200,00грн (павербанк), придбано вішки ритуальні на суму 800,00грн.
ТОВ «БЗК» - надано підтримку на суму 12060,00грн.(викошування 

бур’янів, підгортання сміттєзвалищ, підвезення щеня на греблю).
ФОП Савченко Д.І. надано підтримку зокрема воїнам ЗСУ, ТО паливно- 

мастильними матеріалами (1т. газу, 300л дизельного палива, 100л бензину);
ФГ «Мрія» підтримка транспортом та пальним;
ФГ «Шанс» проведено розчищання доріг від снігу в с-щі Ашанівка, 

косовиця бур’янів;
ФОП Касьян В.М. та Шинкаренко В.А.надано підтримку паливно- 

мастильними матеріалами та транспортом для доставления гуманітарної 
допомоги в громаду для ВПО;

Незважаючи на результати в цілому, в громаді залишається ще значна 
кількість проблем, які за браком коштів та першочерговістю фінансування на 
обороноздатність (постанова КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про 
затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською 
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами) не були 
вирішені у минулому році.

2022 рік мав стати для громади роком розвитку, роком реалізації 
цільових програм, роком зміцнення інфраструктури та матеріальної бази. Але, 
триває боротьба за нашу незалежність. Захист нашої свободи та територіальної 
цілісності відтіснив на другий план реалізацію проектів і задумів.

Я дякую всім, хто допомагав нам вистояти в цей нелегкий для нашої 
держави час. Усім, хто відгукувався на перше прохання надання допомоги у 
забезпеченні життєдіяльності громади, зберереженні спокою на території 
населених пунктів громади, у наданні допомоги нашим захисникам, усім хто 
приймав у свої оселях ВПО та ділив з ними усе, що мав...

Хочеться побажати всім нам і у подальшому спільно вирішувати всі 
проблеми, які в нас є, бо лише спільними зусиллями можна досягти 
позитивного результату. А ми зажди налаштовані на плідну співпрацю та 
конструктивний діалог з усіма, хто бажає щось зробити для своєї громади. 
Вдячна всім тим, хто допомагав сільській раді, виконавчому комітету 
практичними справами, своїм досвідом, корисними порадами та об’єктивними 
зауваженнями.

Дякую всім мешканцям громади за патріотизм, жертовність та силу
хУ Духу.

Віримо в перемогу, продовжуємо працювати на перемогу!


