
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРШАСЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 12.04.2018 № 23
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 15.02.2018 № 20 «Про призначення на посаду водія службового

автомобіля Миколаївської сільської ради».
1.2. від 15.02.2018 № 21 «Про попередження працівників про наступне

вивільнення у порядку ст.49 Кодексу законів про працю України».
1.3. від 20.02.2018 № 22«Про надбавку за високі досягнення в праці

працівникам сільської ради за результатами роботи сільської ради
за лютий місяць 2018 року».

1.4. від 20.02.2018  № 23 «Про преміювання працівників сільської ради
за результатами роботи сільської ради за лютий місяць 2018 року».

1.5. від 20.02.2018  № 24 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  фінансового  управління  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  за  результатами  роботи  за
лютиймісяць 2018 року».

1.6. від 20.02.2018  № 25 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за лютий місяць 2018 року».

1.7. від 20.02.2018  № 26 «Про преміювання водіїв Місцевої пожежної
охорони».

1.8. від 28.02.2018 № 27 «Про повідомлення про наявні вакантні робочі
місця у структурі Миколаївської сільської ради Сумського району».



1.9. від 01.03.2018  № 28 «Про звільнення Пархоменко О.М.».
1.10. від 01.03.2018  № 29 «Про звільнення Лучанінової Л.А.».
1.11. від 01.03.2018№ 30«Про звільнення Кириловець Т.В.».
1.12. від 13.03.2018 № 31 «Про затвердження посадової інструкції».
1.13. від  13.03.2018  №  32  «Про  призначення  на  посаду

культорганізатора».
1.14. від  13.03.2018   № 33  «Про  призначення  на  посаду  діловода  за

сумісництвом».
1.15. від 14.03.2018 № 34 «Про звільнення Куценко Т.А.».
1.16. від  16.03.2018  №  35  «Про  надбавку  працівникам  відділу

соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у березні 2018 року».

1.17. від 21.03.2018 № 36 «Про надбавку за високі досягнення в праці
працівникам сільської ради за результатами роботи сільської ради
за березень місяць 2018 року».

1.18. від 21.03.2018  № 37 «Про преміювання працівників сільської ради
за  результатами  роботи  сільської  ради  за  березень  місяць  2018
року».

1.19. від 21.03.2018  № 38 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  фінансового  управління  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  за  результатами  роботи  за
березень місяць 2018 року».

1.20. від 21.03.2018  № 39 «Про надбавку за високі досягнення в праці та
преміювання  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за березень місяць 2018 року».

1.21. від 23.03.2018 № 40 «Про відкликання з відпустки Самотой С.В.».
1.22. від 12.04.2018 № 41 «Про попередження працівників про наступне

вивільнення у порядкуст.49 Кодексу законів про працю України».

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

1.1. від  19.02.2018   №  19  «Про  затвердження  паспортів  бюджетних
програм на 2018 рік».

1.2. від  09.02.2018   №  20  «Про  призначення  матеріально  –
відповідальної особи за збереження цілісності необоротних активів
по с. Спаське та с. Миколаївка».

1.3. від  09.02.2018  №  21  «Про  затвердження  посадової  інструкції
заступника сільської ради».

1.4. від  09.02.2018  №  22  «Про  призначення  відповідального  за
викладення інформації на веб-сайті сільської ради».

1.5. від 12.02.2018  № 23 «Про організацію виконання в області Закону
України».



1.6. від 15.02.2018№ 24 «Про призначення відповідальної особи, на яку
покладено  обов’язки  забезпечення  застосування  електронного
підпису».

1.7. від  20.02.2018 № 25 «Про прийняття  до виконання направлення
Сумського районного сектору Сумського МРВ від 19.02.2018 року
відносно гр. Стяжкикої О.В. для відбуття безоплатних суспільно –
корисних громадських робіт».

1.8. від 21.02.2018 № 26 «Про перенесення робочих та святкових днів у
2018 році».

1.9. від  21.02.2018  №  27  «Про  проведення  конкурсу  на  заміщення
вакантних  посад  у  апараті  та  структурних  підрозділах  апарату
сільської ради».

1.10. від 21.02.2018 № 28 «Про організацію цивільного захисту».
1.11. від  21.02.2018  №  29  «Про  створення  комісії  для  обстеження

матеріально-побутових умов проживання осіб, які перебувають на
соціальному  обслуговуванні  вдома  на  території  Миколаївської
сільської ради».

1.12. від  22.02.2018  №  30  «Про  закріплення  транспортного  засобу
Миколаївської сільської ради».

1.13. від  22.02.2018  №  31  «Про  ініціювання  співробітництва
територіальних громад».

1.14. від  22.01.2018  №  32  «Про  підготовку  попереднього  висновку
стосовно  відповідності  інтересам  та  потребам  територіальної
громади  пропозиції  щодо  ініціювання  співробітництва
територіальних громад».

1.15. від  27.02.2018  №  33  «Про  функціонування  закладів  освіти
Миколаївської  сільської  ради  в  умовах  загрози  виникнення
надзвичайної ситуації природного характеру».

1.16. від  02.03.2018  №  34  «Про  функціонування  закладів  освіти
Миколаївської  сільської  ради  в  умовах  загрози  виникнення
надзвичайної ситуації природного характеру».

1.17. від  21.03.2018  №  35  «Про  проведення  конкурсу  на  придбання
впорядкованого житла Миколаївською сільською радою».

1.18. від 21.03.2018 №  36«Про скликання двадцятої позачергової сесії
сільської ради восьмого скликання».

1.19. від 26.03.2018 № 37 «Про внесення змін до паспортів бюджетних
програм на 2018 рік».

1.20. від  30.03.2018   №  38  «Про  призначення  відповідального  за
перевірку подання декларацій».

1.21. від  30.03.2018  №  39  «Про  скликання  двадцять  першої  сесії
сільської ради восьмого скликання».

1.22. від 04.04.2018 № 40 «Про проведення на території Миколаївської
сільської  ради  щорічної  акції  «За  чисте  довкілля»  та  Дня
благоустрою територій населених пунктів».



1.23. від 05.04.2018 № 41 «Про створення тимчасової комісії у зв’язку з
аварійною ситуацією дренажних систем ставка».

1.24. від  05.04.2018  №  42  «  Про  перекриття  руху  транспорту  на  час
обстеження  та  відновлення  частково  зруйнованої  дамби
паводковими водами».

1.25. від 10.04.2018 № 43 «Про закінчення опалювального періоду 2017-
2018 років на території Миколаївської сільської ради».

1.26. від 11.04.2018 № 44 «Про заходи, пов’язані  з  32-ми роковинами
Чорнобильської  катастрофи  на  території  Миколаївської  сільської
ради».

2. Затвердити, розпорядження сільського голови про відрядження, які були
прийняті в міжсесійний період: 
2.1. від 21.02.2018 № 02-ВД « Про направлення на навчання».
2.2. від  12.03.2018  №  03-ВД  «Про  відрядження  в.о.старости

Рябухи В.С.».
2.3. від 14.03.2018 № 04-ВД «Про направлення на навчання».
2.4. від 23.03.2018 «Про відрядження сільського голови Самотой С.В.».

3. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  про  відпустки,  які  були
прийняти в міжсесійний період:
3.1. від 02.01.2018 № 05-В «Про надання відпустки Сороці О.О.».
3.2. від 22.01.2018 № 06-В «Про відпустку Шаповал Н.І.».
3.3. від 23.01.2018 № 07-В «Про відпустку Самотой С.В.».
3.4. від 31.01.2018 № 08-В «Про відпустку Непийводи І.В.».
3.5. від 15.03.2018 № 09-В « Про відпустку Іваненко Ю.І.»

Сільський голова                                                             С.В.Самотой


