
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 29

29.03.2019                                                                                      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»,  на  виконання  розпорядження
голови ОДА № 165- ОД від 21.03.2019 року   «Про проведення щорічної акції
«За  чисте  довкілля»  та  дня   благоустрою  території  населених  пунктів
області»,  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 Миколаївської  сільської ради, 

ВИРІШИВ:
- Затвердити заходи щодо організації та проведення на території ради

благоустрою населених пунктів. додаток 1 додається. 
- Активізувати  діяльність  членів  виконкому,  депутатського  корпусу

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

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

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

- Відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  сільської  ради  (Обливанцова  І.Ю.)
довести  до  відома  закріплені  території  для  прибирання  кожній
установі, підприємству, закладу. додаток 2, 3, 4, 5 додаються.

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

- Стан  виконання  даного  рішення  заслухати  на  черговому  засіданні
виконавчого комітету у травні місяці 2019 року. 

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника сільського голови Рябуху В.С. 

     
Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 1 до рішення виконкому
 № 29 від 29.03.2019  

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 20.04.2019

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 28.04.2019
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)

до 20.04.2019
5. Провести прибирання місць поховання загиблих воїнів, скверів, парків, 

кладовищ, які розташовані на підвідомчих територіях.  
Виконавчий комітет, 

          до 20.04.2019
6. Ліквідувати наявні стихійні сміттєзвалища на території сільської ради. 

Виконавчий комітет, 
до 28.04.2019 

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

     Виконавчий комітет,
до 20.04.2019

- Провести побілку дерев, бордюр, електричних опор, тощо. 
Виконавчий комітет,

до 20.04.2019
9. Проводити  роботу по очищенню та дезінфекції шахтових колодязів. 

                                                                          виконавчий комітет 
Постійно

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 29.03.2019 року № 29

Закріплення території с. Миколаївка 
за підприємствами, організаціями, установами Миколаївської сільської ради

1. ТОВ АФ «Вперед» (Кураш В.П.)  –  територія приміщення контори,  току,  гаражу,
ферм, придорожня смуга Миколаївка - Софіївка.

2. СВК «Миколаївський» (Лічман Ю.П.) – територія кооперативу, територія 
Вигону по вул. Миру.

3. Миколаївський НВК (Вода А.О.) – територія навчального комплексу, 
пам’ятника загиблим воїнам.

4. Відділення зв’язку (Самотой О.О.) – територія, всього будинку, в якому поштове
відділення та прилегла до нього територія.

5. КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці (Кіхтенко Н.А) – територія 
навколо лікарні, придорожня смуга до лікарні від мосту по вул. Пролетарська до території
церкви з лівого боку.

6. Приватний магазин Герявенко С.М. – територія навколо магазинів по вул. 
Першотравнева та по Урожайна. Територія прилегла до зупинки по вул. 
Урожайна.

7. Ветеринарна дільнична лікарня (Непийвода Т.І.) – територія вет. лікарні та 
територія навпроти вет. лікарні - біля будинку незавершеного будівництва.

8. Пожежна частина сільської ради (Іванов В.А.) – Територія прилегла до зупинки  по
вул. Урожайна до вул. Миру, територія кладовища.

9. Сільська рада (Самотой С.В.) – територія адмінбудинку, територія кладовища.
10. Бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

(Одінцова Н.С.) – територія адмінприміщення бухгалтерії
11. Магазини споживчої кооперації (Лєбєдєва О.О.) – територія навколо трьох 

магазинів в с. Миколаївка та одного в с. Спаське.
12. Миколаївський СБК (Іванченко В.О.) – територія навколо Будинку культури, 

територія кладовища.
13. Група  благоустрій  сільської  ради  та  комунальне  підприємство  сільської  ради  –

вулочка на Урожайній.
14.  Церква Святого Миколая (отець Роман) – територія навколо церкви.
15. Спаський ОДР (Кузнецова О.М.) – території об’єкта дозвілля.
16.  Громадське об’єднання «Корида» (Аніщенко Б.В.) – територія прилегла до 

ставу, придорожня смуга до лікарні від мосту по вул. Пролетарська до території церкви з
правого боку.

17. Газова служба (Сумигаз Збут) – прилегла територія, територія кладовища
18. ФОП Гаруст Д.Л. – територія прилегла до ставу.
19. ФОП Глиненко Є.В. -  територія підприємства, територія вигону по вул. Миру.
20. ФОП Скорик С.І. – територія колишнього дитсадка.
21. Агроліс (Скорик С.І.) – лісосмуга Миколаївка – Софіївка.
22. Територія вулиць – закріплені вулиці за депутатами сільської ради.

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 29.03.2019 року № 29

Закріплення території округу № 2 Миколаївської сільської ради
за підприємствами, організаціями, установами 

23. ТОВ  «Аграрне»   –  приміщення  адмінбудівлі  с.  Постольне,  територія
колишнього дитсадка, територія ганку.

24. Головний лікар Постольненської амбулаторії ЗПСМ Білінська А.В. – прилегла
територія Постольненської амбулаторії ЗПСМ.

25. Зав.  клубом  Шкарупа  В.М.  –   прилегла  територія  Постольненського
сільського клубу.

26. ПП Педосенко Т.М. – прилегла територія магазину «Пролісок» с. Постольне.

27. ПП Рітіков Ю.О. – прилегла територія магазину ФОП «Рітіков» с. Постольне.

28. Депутати,  в.о.  старости  округу  №  2  –  територія  кладовища  с.Постольне,
с.Лікарське.

29. Лікарський НВК – прилегла територія, могила загиблого воїна.

30. Лікарський ФП – прилегла територія.

31. Сумський  обласний  центр  експертизи  рослин  –  територія  контори  та
технічної бази Держекспертцентру.

32.  ПП Велів В.Г. – прилегла територія магазину с. Лікарське.

33.  Депутат сільської ради округу №14 – територія кладовища с. Степаненкове, 
територія вул. Миру, вул. Головашівської с. Степаненкове.

34.  Депутати сільської ради округів №9, №10, №11 – територія с. Постольне.

35.  Депутат сільської ради округу №9 – територія с. Бурчак.

36.  Депутати сільської ради округів №12, №13 – територія с. Лікарське, 
територія ставку с.Лікарське.

37. Костенко І.Г. – територія ставку с.Постольне.

38.  Товариство рибалок – територія ставу с.Бурчак.

39. Головашівська філія ДАК «Хліб України» - територія філії с.Степаненкове.
Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 4
до рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 29.03.2019 року № 29
Закріплення території округу № 3 Миколаївської сільської ради

за підприємствами, організаціями, установами 
№
п/
п

Територія Відповідальний Посада

1. Пам”ятник загиблим воїнам
Березова алея.

Рябуха О.В Зав.Кекинським ОДР

2. Територія Кекинського об”єкту 
дозвіллєвої роботи

Рябуха О.В. Зав. Кекинським ОДР

3. Територія Кекинського 
фельдшерського пункту

Троянова Н.М. Зав. Кекинським ФП

4. Територія господарських дворів 
ТОВ „За мир”

Зубко А.М. Директор ТОВ „За
мир”

5. Кладовище село Кекине Зубко Н.В. Депутат с/ради
6. Кладовище село Капітанівка Тютюнник Ю.М. Депутат с/ради
7. Територія магазину приватного 

підприємця Щебетенка Р.І.
Щебетенко Р.І. Приватний

підприємець
8. Автобусна зупинка в с.Кекине 

с.Капітанівка
Нагорний Р.Г.

Тютюнник Ю.М.

Робітник з
благоустрою 

Депутат сільської
ради

9. Пам”ятник загиблим воїнам в 
с.Капітанівка

Тютюнник Ю.М. Депутат сільської
ради

10. село Кекине
вул.Над”ярна, вул.Центральна
вул.Зарічна, вул.Тиха вул.Садова
вул.Тараса Шевченка
вул.Коробчанського

Зубко Н.В. Депутат
сільської ради

11. село Капітанівка
вул.Миру вул.Зелений лужок
вул.Молодіжна, вул.Польова
вул.Першотравнева, 
вул.Перемоги
вул.Шкільна, вул.Зарічна

Тютюнник Ю.М. Депутат
сільської ради

12. Обабіч дороги до вул.Леніна Нагорний Р.Г. Робітник з
благоустрою

13. Утримувати землі 
сільськогосподарського 
призначення в належному стані

Зубко А.М. Директор ТОВ „За
мир”

14. Територія скверу біля 
адмінприміщення контори ТОВ 
„За мир”.

Зубко Н.В. Член виконкому

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 



Додаток 5
до рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 29.03.2019 року № 29

Закріплення території округу №1 Миколаївської сільської ради
за підприємствами, організаціями, установами 

1. ТОВ «А/Ф Северинівська» –  територія  виробничих підрозділів,   територія
біля  адмінбудинку,   автогаражів,  їдальні,  частина  території  парку,  в’їзд  з
Білопільській шлях до  с.Мар’ївка. 

2. ТОВ  «Молоко  Вітчизни»-  територія  виробничих  підрозділів,  в’їзд  з
Білопільській шлях до  с.Мар’ївка. 

3. Центр сучасних досліджень ґрунту SAT LAB - територія біля адмінбудинку,
частина території парку.

4. СП Родючість – територія виробничого підрозділу, територія автодороги від
с.Софіївка  до  с. Склярівка.

5. ДСП «Родючість» - територія СТК, територія колишньої школи.

6. Сільська рада (округ №1) – територія біля зупинок в селі,  на трасі,  в’їзд з
Білопільській траси до  с.Северинівка., частина території парку, кладовище.

7. Северинівський  ФАП  –  прилегла  територія,  частина  території  парку,
кладовище.

8. Склярівський  сільський  клуб,  бібліотека  –  прилегла  територія,  пам’ятник
загиблому воїну, територія ФП.

9. Северинівська  СБК,  бібліотека  –  прилегла  територія,  територія  парк,
кладовище.

10. Северинівський ДНЗ Веселка – прилегла територія, частина території парку,
територія кладовища.

11.  Северинівська ЗОШ – прилегла територія, територія біля пам’ятного знаку
жертв Голодомору, території біля пам’ятника загиблим воїнам, стадіон, територія
зупинки біля школи, частина території парку.

12. ПП Велів А.К. – прилегла територія магазинів та зони відпочинку покупців.

13.  ПП Гузенко В.І. – прилегла територія магазину та зони відпочинку покупців.

Секретар ради                                                                     В. Непийвода 


