
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ`ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08.02.2017 № 51
с. Миколаївка
Про затвердження розпоряджень
виданихголовою Миколаївської 
сільської ради в міжсесійний період 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши інформаціюНепийводи В.В. секретаря сільської ради
про  затвердження  розпоряджень  голови  Миколаївської  сільської  ради
Самотой С.В. в міжсесійний період, сільська рада вирішила:

1. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  з  особового  складу,  які
були прийняті в міжсесійний період:
1.1. від  26.12.2017  №  250 «Про  призначення  на  посаду  інспектора

військового обліку».
1.2. від  26.12.2017  №  251  «Про  призначення  на  посаду  діловода  за

сумісництвом».
1.3. від 26.12.2017 № 252 «Про встановлення доплати Клочко В.О.».
1.4. від 28.12.2017 № 253 «Про відпустку Остапенко А.М.».
1.5. від 29.12.2017 № 254 «Про внесення змін до документів у зв’язку зі

зміною прізвища».
1.6. від  29.12.2017 № 255 « Про призначення на посаду прибиральника

службових приміщень Миколаївської сільської ради».
1.7. від 02.01.2018 № 01 «Про звільнення Постільник А.О.».
1.8. від  02.01.2018  №  02  «Про  прийняття  Чижик  А.М.  на  посаду

головного  лікаря  КЗ  МСР  «Амбулаторію  загальної  практики  –
сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці».

1.9. від 02.01.2018 № 03 «Про надання сумісництва Білінської А.В.».
1.10. від 18.01.2018 № 04 «Про преміювання Савченка С.М.».
1.11. від  18.01.2018  №  05  «Про  встановлення  доплат  та  надбавок

працівникам Миколаївської сільської ради».
1.12. від 24.01.2018 № 06 «Про надання матеріальної допомоги».



1.13. від 24.01.2018  № 07 «Про надбавку за високі досягнення в праці
працівникам сільської ради за результатами роботи сільської ради
за січень місяць 2018 року».

1.14. від 24.01.2018  № 08 «Про преміювання працівників сільської ради
за результатами роботи сільської ради за січень місяць 2018 року».

1.15. від 24.01.2018  № 09 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  фінансового  управління  Миколаївської
сільської ради Сумського району за результатами роботи за січень
місяць 2018 року».

1.16. від 24.01.2018  № 10 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за січень місяць 2018 року».

1.17. від 24.01.2018  № 11 «Про надбавку за високі досягнення у праці
головному лікарю КЗ Миколаївської  сільської  ради  «Центральна
АЗПСМ с. Постольне».

1.18. від 24.01.2018 № 12 «Про надбавку за високі досягнення у праці
головному лікарю КЗ Миколаївської  сільської  ради «Амбулаторії
загальної  практики  –  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці».

1.19. від  29.01.2018   №  13  «Про  переможця  конкурсу  на  заміщення
вакантних посад посадових осіб».

1.20. від 29.01.2018  № 14 «Про призначення на посаду спеціаліста ІІ
категорії Миколаївської сільської ради».

1.21. від  31.01.2018№  15  «Про  призначення  на  посаду  бібліотекаря
Северинівської бібліотеки».

1.22. від 01.02.2018 № 16 «Про звільнення Сесенко С.Г.».
1.23. від  05.02.2018  №  17  «Про  відкликання  з  відпустки

Обливанцової І.Ю.».
1.24. від  07.02.2018   №  18  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення  соціально  –  побутових  питань  начальнику  відділу
освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С.».

1.25. від 08.02.2018 № 19 «Про надання матеріальної допомоги».

2. Затвердити, розпорядження сільського голови з основної діяльності, які
були прийняті в міжсесійний період: 

2.1. від 26.12.2017 № 99 «Про забезпечення виконання Закону України
«Про доступ до публічної інформації»».

2.2. від 26.12.2017 № 100 «Про виконання вимог Закону України «Про
звернення громадян»».

2.3. від  26.12.2017  № 101  «Про  оголошення  конкурсу  щодо  відбору
підприємств  –  виконавців  послуг  по  збиранню  та  вивезенню
побутових  відходів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району».



2.4. від 28.12.2017 № 102 «Про попередження працівників про можливі
звільнення у зв’язку зі скороченням штатів».

2.5. від 02.01.2018 № 01 «Про перенесення робочих та святкових днів у
2018 році».

2.6. від 02.01.2018 № 02 «Про перенесення робочих та святкових днів у
2018 році для працівників культури сільської ради».

2.7. від  02.01.2018  № 03  «Про  призначення  відповідальних  за  облік
газу Миколаївській сільській раді».

2.8. від 02.01.2018 № 04 «Про укладання колективного договору».
2.9. від 18.01.2018 № 05 «Про надання права підпису».
2.10. від  18.01.2018  №  06  «Про  призначення  відповідального  по

цивільному захисту».
2.11. від  18.01.2018  №  07  «Про  надання  затверджених  номенклатур

справ».
2.12. від  18.01.2018  №  08  «Про  прозоре  та  ефективне  використання

коштів місцевого бюджету».
2.13. від 18.01.2018 № 09 «Про виконання вимог Закону України «Про

звернення громадян».
2.14. від 18.01.2018 № 10 «Про розроблення та затвердження Інструкції

діловодства у Миколаївській сільській раді»
2.15. від  18.01.2018  №  11  «Про  економне  використання  паливно  –

мастильних  матеріалів  транспортними  засобами  Миколаївської
сільської ради».

2.16. від  18.01.2018  №  12  «Про  закріплення  транспортних  засобів
Миколаївської сільської ради».

2.17. від  18.01.2018  №   13  «Про  закріплення  транспортних  засобів
Миколаївської сільської ради».

2.18. від  26.01.2018  №  14  «Про  проведення  практичного  роз’яснення
щодо заповнення та своєчасного подання електронних декларацій
посадовими особами Миколаївської сільської ради».

2.19. від 26.01.2018  № 15 «Про скликання дев’ятнадцятої сесії сільської
ради восьмого скликання».

2.20. від  29.01.2018  №  16  «Про  внесення  змін  до  складу  конкурсної
комісії».

2.21. від 01.02.2018 № 17 «Про створення постійно діючої комплексної
робочої групи з питань проведення обстеження прийнятих об’єктів
в експлуатацію».

2.22. від 06.02.2018 № 18 «Про призначення службового розслідування».

3. Затвердити, розпорядження сільського голови про відрядження, які були
прийняті в міжсесійний період: 
3.1. від  24.01.2018  №  01-ВД  «  Про  відрядження  сільського  голови

Самотой С.В.».
4. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  про  відпустки,  які  були

прийняти в міжсесійний період:



4.1. від 02.01.2018 № 01-В «Про відпустку Сидоренко Г.Г.».
4.2. від 22.01.2018 № 02-В «Про відпустку Обливанцової І.Ю.».
4.3. від 23.01.2018 № 03-В «Про відпустку Води С.В.».
4.4. від 31.01.2018 № 04-В «Про надання відпустки Суровицькій В.М.

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».

Сільський голова                                                             С.В.Самотой


