
  ПЕРЕЛІК 

проектів рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області запланованих до розгляду в березні

місяці 2019 року .

1.Про  стан роботи із зверненнями громадян. 
№

2. Про стан виконавської дисципліни. 
№ 

3. Про проведення благоустрою території населених  пунктів сільської ради.
№ 

4. Про стан громадського порядку на території ради.
№ 

5. Про роботу відділу надання адміністративних послуг населенню на 
території Миколаївської сільської ради. 

№ 
6. Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 64 від 31.5.2018 року
«Про  реалізацію  на  території  Миколаївської  сільської  ради  у  2018  році
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки». 

№ 
7. Про виконання рішення виконавчого комітету № 81 від 27.06.2018 року 
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії малого і середнього 
підприємництва в Україні на період до 2020 року на
території Миколаївської ради».

№ 
8. Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 165 від 30.11.2018 
року «Про діяльність установ і закладів системи соціального захисту 
населення в осінньо - зимовий період 2018-2019 років».

№ 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

.03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про  стан роботи із зверненнями громадян

На виконання статті  40 Конституції  України,  підпункту 1 пункту «б»
розділу  1  статті   38   Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні»,  заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  загального
відділу виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на
території  сільської  ради  виконком  сільської  ради  відмічає,  що  робота  із
зверненнями  громадян   спрямована  на  виконання  Закону  України  «Про
звернення громадян» від 02.10.1996 року.

 На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування,  на  виконання  розпорядження  голови  Сумської
РДА № 14 - ОД від 27.01.2014 року «Про підсумки роботи із зверненнями
громадян в райдержадміністрації у 2013 році та стан виконання вимог Указу
Президента  України  від  07  лютого  2008  року  №  109/2008»,  проводиться
робота по розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян. Виконкомом сільської
ради  вживаються  заходи,  які  спрямовані  на  забезпечення  реалізації  та
гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної
влади та органів місцевого самоврядування. 

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян,
 виконком сільської ради, 

ВИРІШИВ:
1.       Інформацію начальника загального відділу Лещенко А.М. взяти-

до відома (додається).

2. Керівникам  відділів  виконавчого  комітету  сільської  ради,  само-
стійного  відділу,  начальникам  управлінь  сільської  ради  та  керівникам
комунальних підприємств:

1) забезпечити  додержання  вимог  Закону  України  «Про  звернення
громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першоче-
ргові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного
права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування»;



2) продовжити роботу по кваліфікованому,  неупередженому,  об’єкти-
вному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного виріше-
ння порушених питань та задоволення законних вимог громадян;

3) не  допускати  надання  неоднозначних,  необґрунтованих  або
неповних  відповідей  на  звернення  громадян  та  порушень  строків  розгляду
звернень, установлених законодавством;

4) вжити  ефективних  заходів  щодо  запобігання  виникненню підстав
для обґрунтованих звернень громадян до органів влади вищого рівня та виявлен-
ня причин, які породжують повторні та колективні звернення;

5) забезпечувати першочерговий прийом звернень жінок, яким присвоєне
почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів війни, учасників
бойових дій, Героїв України, приділяти особливу увагу вирішенню про-
блем пільгових категорій громадян

3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.): 
1) посилити  контроль  за  своєчасним  і  якісним  розглядом  звернень

громадян  та  інформувати  керівництво  виконавчого  комітету  про  факти
несвоєчасного  подання  відповідей  відповідальними  виконавцями  та  прояви
формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками;

2) інформувати заступників сільського голови за напрямками роботи
про факти невчасного чи формального підходу до розгляду питань, порушених у
зверненнях громадян;

3) надавати  методичну  допомогу  спеціалістам,  відповідальним  за
роботу зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому;

4) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян
у відділах та управлінні, які входять до складу виконавчого комітету сільської
ради для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян;

5) продовжити у 2019 році роботу по вивченню стану організації роботи із
зверненнями громадян та вносити відповідні пропозиції щодо поліпше-
ння роботи;

6) забезпечувати  умови  для  реалізації  громадянами  прав  на  письмове
звернення,  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої
відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень;

4. Рішення  виконавчого  комітету  № 187  від  28.12.2018  «Про  підсумки
роботи  із  зверненнями  громадян»  вважати  таким,  що  втратило
чинність. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                        С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

.03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан виконавської дисципліни

Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши інформацію секретаря виконавчого комітету Бідненко С.М. про
стан виконавської дисципліни у Миколаївській  сільській  раді за І квартал
2019  року,  з  метою  підвищення  рівня  виконавської  дисципліни  та
персональної  відповідальності  за  виконанням  посадових  обов’язків,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію  про  стан  виконавської  дисципліни  у  Миколаївській

сільській раді за І квартал 2019 року взяти до відома (додається).
2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з

питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретарю  виконавчого
комітету, начальникам відділів сільської ради:

2.1. активізувати  роботу,  спрямовану  на  своєчасне  виконання  завдань,
визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської
ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови;

2.2. систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання
доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків
та їх попередження;

2.3. приділяти  особливу  увагу  виконанню  резолюцій  у  роботі  з
документами;

2.4. забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради
матеріалів,  що  підтверджують  факти  надання  відповідної
інформації,  якість  та  змістовність  цієї  інформації,  дотримуючись
регламенту роботи виконавчого комітету.

      3.       Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.):
      3.1.   здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих

доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;

  3.2.   щомісяця  проводити  аналіз  стану  виконавської  дисципліни  у
Миколаївській  сільській раді, про підсумки інформувати секретаря
виконавчого комітету;



  3.3        надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань
підвищення рівня виконавської дисципліни;

   4.        Стан  виконавської  дисципліни  щоквартально  розглядати  на
засіданнях виконавчого комітету.

   5.     Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 .03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про проведення благоустрою території
 населених  пунктів сільської ради  

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою  забезпечення  утримання  в
належному стані території населених пунктів сільської ради, їх санітарного
очищення, збереження об’єктів загального користування та створення умов,
сприятливих для життєдіяльності населення, 
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Затвердити заходи щодо організації та проведення на території ради

благоустрою населених пунктів. 
2. Активізувати  діяльність  членів  виконкому,  депутатського  корпусу

щодо  контролю  за  дотриманням  правил  благоустрою  населених
пунктів, чистоти та порядку в них.

3. Зобов’язати  керівників  установами  сільської  ради  виконати
прибирання  та  утримання  в  належному  санітарному  стані
закріплених територій.

4. Рекомендувати  приватним  підприємцям,  підприємствам,  які
здійснюють  господарську  діяльність  на  території  сільської  ради
виконати прибирання та утримувати в належному  санітарному стані
прилеглі території.

5. Відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  сільської  ради  (Обливанцова  І.Ю.)
закріпити  території  для  прибирання  за  кожною  установою,
підприємством,  закладом  та  довести  їх  до  відома  керівництва  чи
власників. 

6. До виконання робіт з благоустрою залучити підприємства, установи,
організації, навчальні заклади та населення. 

7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Северин В.М. 

         
Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ 



Додаток 1 до рішення виконкому
 №  від .03.2019  

Заходи
щодо організації та проведення на території ради благоустрою населених пунктів

1. Провести роботу з мешканцями приватного сектору та багатоквартирних 
будинків щодо приведення до належного санітарного стану прибудинкових 
територій, ліквідації місць збереження будівельних матеріалів та смітників. . 

депутати сільської ради, 
члени виконкому, 

інспектор поліції (за згодою) 
до 

2. Здійснити рейди – перевірки дотримання чистоти і порядку прибудинкових 
територій присадибних ділянок громадян території сільської ради. 

відділ земельних відносин, 
комунальної власності, 

АПР та розвитку сільських територій
інспектор поліції (за згодою)

 
до 

3. Співпрацювати з районним центром зайнятості щодо організації роботи по 
залученню безробітних громадян  до проведення робіт по благоустрою 
населених  пунктів.

Виконавчий комітет
постійно

4. Провести роботу з керівниками підприємств, установ, організацій, закладів 
торгівлі, що розташовані на території ради по дотриманню закріплених  
територій в належному санітарному стані. 

відділ земельних відносин, 
комунальної власності, 

АПР та розвитку сільських територій
інспектор поліції (за згодою)

5. Провести прибирання місць поховання загиблих воїнів, скверів, парків, 
кладовищ, які розташовані на підвідомчих територіях.  

Виконавчий комітет, 
          до 

6. Ліквідувати наявні стихійні сміттєзвалища на території сільської ради. 
Виконавчий комітет, 

     7.  Провести роботи по впорядкуванню дитячих майданчиків, що розташовані на 
території сільської ради. 

     Виконавчий комітет,
8. Провести побілку дерев, бордюр. 

Виконавчий комітет,
9. Проводити  роботу по очищенню та дезінфекції шахтових колодязів. 

                                                                          виконавчий комітет 
Постійно

Секретар виконкому                                                                                    С.М. Бідненко



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 29.03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан громадського порядку
на території ради

Відповідно до статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  заслухавши  інформацію  інспектора  Сумського  РВП  щодо  стану
громадського порядку на території  сільської ради, виконком сільської ради
відмічає,  що старшим інспектором проводиться відповідна робота в цьому
напрямку. Зокрема на сьогодні ситуація в питанні громадського порядку на
території сільської ради відносно спокійна. Інспектором поліції проводиться
постійний  прийом  громадян,  розглядаються  звернення  та  скарги.  В  своїй
більшості  це  сімейні  сварки,  крадіжки,  питання  боротьби  із
самогоноварінням. 

З  інформації  старшого  інспектора  ним  за  звітний  період  станом  на
місяць поточного року розглянуто ______ заяв. 

з метою забезпечення громадського порядку на підвідомчій території, 
виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:
1. Інформацію інспектора Сумського РВП взяти до відома. 
2.  Роботу  інспектора  Сумського  РВП  по  організації  охорони
громадського  порядку  на  території  сільської  ради  визнати
задовільною. 
3. Виконкому сільської ради вести тісну співпрацю із інспектором
Сумського РВП 

4. Рекомендувати інспектору Сумського РВП:
4.1.  дотримуватись  під  час  розгляду  звернень  громадян  термінів
передбачених Законом України «Про звернення громадян»;
4.2. проводити на території сільської ради профілактичну роботу по
попередженню різного виду злочинів та правопорушень;
4.3.  співпрацювати  з  виконавчим  комітетом  в  питанні  роботи  з
сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах;
4.4.  сприяти  виконавчому  комітету  та  адмінкомісії,  яка  діє  при
виконавчому комітеті сільської ради, в питанні здійснення контролю
за  належним  утриманням  прибудинкової  території  громадян,  та



території,  закріпленої  за  установами  та  підприємствами,  які
розташовані на підвідомчій території. 
Сільський голова                                              С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 29.03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про роботу відділу надання адміністративних
послуг населенню на території
Миколаївської сільської ради 

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  2  статті  52  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  начальника  відділу
надання адміністративних послуг щодо роботи відділу на протязі 2018 року, з
метою  надання  в  повному  обсязі  якісних  послу  населенню  громади
Миколаївської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника відділу надання адміністративних послуг населенню

взяти до відома. /Додаток 1 додається/. 
2. Роботу відділу надання адміністративних послуг населенню 

протягом 2018 року вважати задовільною. 
3. Начальнику відділу надання адміністративних послуг населенню на 

території Миколаївської сільської ради /Глиненко Л.М./ в своїй 
роботі неухильно дотримуватися Закону України «Про 
адміністративні послуги», Закону України «Про державний реєстр 
виборців». 

            Сільський голова                                                  С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 .03.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про хід виконання рішення виконавчого комітету
№ 64 від 31.5.2018 року «Про реалізацію
на території Миколаївської сільської ради
у 2018 році Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25 
жовтня 2017 р. № 779 «Про схвалення Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2019-2021 роки», від 25 квітня 2018 р. № 272-р 
«Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії 
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки», 
розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 
22.05.2018 р. № 312-ОД, на виконання рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради № 64 від 31.05.2018 року «Про реалізацію
на території Миколаївської сільської ради у 2018 році Стратегії комунікації у 
сфері європейської інтеграції на 2018 – 2021 роки», з метою забезпечення 
підтримки громадянами України державної політики у сфері європейської 
інтеграції, членства України в Європейському Союзі, виконавчий комітет 
сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської 

сільської ради /Феніна С.В./ прийняти до відома. /Доповідь додається/.
2. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту  Миколаївської 

сільської ради взяти  до відома. /Доповідь додається/.
3. Звіт секретаря виконавчого комітету про виконання Плану заходів щодо

реалізації на території Миколаївської сільської ради у 2018 році 
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки 
взяти до відома. /Доповідь додається/.

4. Роботу по виконанню Плану заходів щодо реалізації на території 
Миколаївської сільської ради у 2018 році Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018-2021 роки вважати такою, що потребує 
постійного вдосконалення. 



5. Інформацію про виконання рішення виконавчого комітету № 64 від 
31.05.2018 року «Про реалізацію на території Миколаївської сільської 
ради у 2018 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 
на 2018 – 2021 роки» заслухати на черговому засіданні виконавчого 
комітету у червні місяці 2019 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                      С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 .03.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про виконання рішення виконавчого
комітету № 81 від 27.06.2018 року
«Про затвердження плану заходів з реалізації
Стратегії малого і середнього підприємництва
в Україні на період до 2020 року на
території Миколаївської ради»

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №
292-р  «Деякі  питання  реалізації  Стратегії  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва в Україні  на період до 2020 року»,  розпорядження голови
Сумської  обласної  державної  адміністрації  від  13.06.2018  року  № 366-ОД
«Про  затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  розвитку  малого  і
середнього підприємництва в Україні  на  період до 2020 року на  території
Сумської області», рішення виконавчого комітету № 81 від 27.06.2018 року
«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії малого і середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року на території Миколаївської
ради», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію  начальника  фінансового  управління  Миколаївської
сільської  ради  /Пашкурова  В.В/  про  виконання  плану  заходів  з
реалізації  Стратегії  малого і  середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року на території Миколаївської ради взяти до відома.
/Інформація додається/.

2. Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  комунальної
власності,  АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської
сільської  ради  /Обливанцова  І.Ю./  про  виконання  плану  заходів  з
реалізації  Стратегії  малого і  середнього підприємництва в Україні на
період до 2020 року на території Миколаївської ради взяти до відома.
/Інформація додається/.

3. Роботу по виконанню заходів з реалізації Стратегії малого і середнього
підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на  території
Миколаївської  ради  вважати  недостатньою,  такою  що  потребує
вдосконалення,  вивчення  попиту  привабливості  території  та  рівня
інформованості населення. 



4. Інформацію про виконання плану заходів з реалізації Стратегії малого і
середнього  підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на
території  Миколаївської  ради  на  черговому  засіданні  виконавчого
комітету у червні місяці 2019 року. 

                 Сільський  голова
С.САМОТОЙ


