
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 55

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про підсумки проходження  опалювального
сезону 2018-2019 року та організацію 
підготовки закладів  та установ
сільської ради до роботи в
осінньо - зимовий період 2019-2020 років 

Відповідно  до  Законів  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  “Про  житлово-комунальні  послуги”,  Правил  підготовки  теплових
господарств до опалювального періоду,  затверджених наказом Міністерства
палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, враховуючи інформацію
начальника відділу  культури та роботи з молоддю, начальника відділу освіти,
молоді  та  спорту,  начальника  відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності,
директора  КНП  Миколаївської  сільської  ради  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої
Богородиці», головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ с.
Постольне»,  першого  заступника  сільського  голови   про  підсумки
проходження  опалювального  періоду  2018/2019  років  та  проведення
відповідного  моніторингу  в  порівнянні  з  минулим  опалювальним  сезоном
2017-2018 років та організацію підготовки  об’єктів комунальної власності,
соціальної  сфери  до  роботи  в   осінньо-зимовий  період  2019/2020  років,
виконавчий комітет  Миколаївської  сільської  ради відзначає,  що належна та
своєчасна  підготовка   об’єктів  комунальної  власності,  об’єктів  соціальної
сфери до роботи  в  осінньо-зимовий період 2018/2019 років  забезпечила  їх
сталу роботу на протязі всього опалювального періоду. Опалювальний сезон
пройшов без особливих ускладнень.

З  метою  своєчасної  та  якісної  підготовки   об’єктів  комунальної
власності,  об’єктів  соціальної  сфери до  роботи  в  умовах  осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років,  виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1.  Інформацію доповідачів взяти до відома (додаток 1).
2.  Стан  проходження  опалювального  сезону  2018/2019  років  на

території Миколаївської сільської ради, визнати задовільним.
3.  Затвердити   склад  робочої  групи   з  організації  підготовки  та

перевірки  готовності  об’єктів  комунальної  власності,  об’єктів  соціальної
сфери,  соціально  важливих  об’єктів  до  роботи  протягом  опалювального
сезону  2019/2020 років. ( додаток 2).



4.  Керівникам  комунальних  закладів  медицини,  начальнику  відділу
освіти,  молоді  та  спорту,  начальнику  відділу  культури,  відділу  ЖКГ
виконавчого комітету сільської ради:

4.1. Затвердити плани заходів з підготовки  підпорядкованих їм об’єктів
до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років. 

4.2. Взяти під особистий контроль  виконання  робіт щодо підготовки
до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2019/2020  рр.  згідно  з  розробленими
заходами та графіками.

4.3. Звернути особливу увагу на підготовку та забезпечення  житлово-
комунальними  послугами  належного  рівня  об’єктів  соціальної  сфери  та
житлового  фонду  комунального  підпорядкування,  провести  обстеження
будівель  та  споруд  комунальної  власності,  соціальної  сфери  щодо  їх
готовності до опалювального сезону відповідно до вимог: 
-     будівлі  і  споруди  повинні  утримуватись  у  справному стані, який
забезпечує   тривале   та   надійне   використання   їх  за призначенням;
-   на кожному об'єкті закріпити відповідального за експлуатацію будівель та
споруд; 
 - уточнити обсяги ремонтних  робіт,  що  передбачаються  на  
міжопалювальний   період,   і   роботи   з   капітального   ремонту   для  
включення  їх  у  план  проведення  ремонтних  робіт  наступного  року; 
-  ретельно  перевірити  стан  несучих і огороджувальних  
конструкцій  та  покрівлі  на  предмет  виявлення  можливих   пошкоджень,  
що виникли в результаті атмосферних та інших впливів;
 -  визначити  дефектні  місця, що  потребують  тривалого  
спостереження;
  -  перевірити  технічний  стан  механізмів  елементів  вікон,  дверей,  
воріт та інших пристроїв, що відкриваються;
 -  визначити стан  і  впорядкувати водостоки, відмостки; 
 -        довести до відома та виконання керівників підпорядкованих закладів
про щоденний контроль фактичних показників  енергоносіїв  та  природного
газу (з початку опалювального сезону)  

4.4.  Про  виконання  заходів  інформувати  відділ  ЖКГ,  благоустрою,
охорони навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури та
містобудування  виконавчого комітету  08 та 23 кожного місяця до початку
опалювального сезону.

4.5. Загальному відділу надавати зведену інформацію до Департаменту
житлово  комунального  господарства,  енергоефективності  та  паливно  –
енергетичного комплексу Сумської обласної державної адміністрації до 10 та
25 числа червня – вересня 2019 року. 

5.  Комунальному  підприємству   «Господар»  /Рябоконь  С.М/
передбачити  заходи з  підготовки  снігоочисної  техніки  до  осінньо-зимового
періоду 2019/2020 років. 

6.  Стан  готовності  установ  та  закладів  сільської  ради  до  роботи  в
осіньо- зимовий період заслухати на засіданні виконавчого комітету в серпні
місяці 2019 року. 



            7. Рішення виконкому Миколаївської сільської  ради від 31.05.2018
року № 62 “ Про підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий
період  2018  -2019  рр.  на  території  Миколаївської  сільської  ради»  зняти  з
контролю як виконане.

Секретар ради                                                                   В.НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
№ 55 від 30.05.2019

СКЛАД

робочої групи  з організації підготовки та перевірки готовності об’єктів
комунальної власності, об’єктів соціальної сфери, соціально важливих

об’єктів до роботи протягом опалювального сезону  2019/2020 років

1. Рябуха В.С. – перший заступник сільського голови - голова робочої групи;
2. Гончаренко О.В. – спеціаліст сектору ЖКГ,  благоустрою, охорони 

навколишнього природного середовища, розвитку інфраструктури та 
містобудування - секретар робочої групи;

Члени групи:

3. Северин В.М. – заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів;

4. Білінський Р.М. – в.о. старости округу № 2;
5. Рахімова Н.В. – спеціаліст відділу земельних відносин, комунальної 

власності, АПР та розвитку сільських територій;
6. Макшеєва Н.С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту;
7. Феніна С.В. - начальник відділу культури та роботи з молоддю;
8. Кіхтенко Н.А. – головний лікар КЗ МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці»;
9. Білінська А.В. – головний лікар КЗ МСР «АЗПСМ с. Постольне»;
10.Рябоконь М.Г. – директор КП МСР «Господар».
11.  Кисіль  Володимир Іванович – заступник начальника відділу 

енергетичного нагляду – старший державний інспектор з енергетичного 
нагляду інспекції  Держенергонагляду у  Сумській області ( за згодою). 

Секретар виконавчого комітету                                                  С. Бідненко 



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
від 30.05.2019 року № 55 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки установ та закладів сільської  ради до роботи в осінньо-

зимовий період  2019-2020 рр. 

№
з/
п

Назва заходу Сума
коштів

тис. грн. 

Відповідальний Строки
виконання

1. Проведення перевірки стану 
газового обладнання 

Рябуха В.С. 31.08.2019

2. Проведення перевірки технічного 
стану електрообладнання 

Рябуха В.С. 31.08.2019

3. Проведення перевірки готовності 
газових котелень 

Рябуха В.С. 31.08.2019

4. Проведення перевірки готовності 
твердопаливних котелень (стану 
димоходів)

Рябуха В.С. 31.08.2019

5. Проведення перевірки стану 
водопровідних мереж

Рябуха В.С. 31.08.2019

6. Діагностика твердопаливних 
котелень Миколаївського НВК, 
Лікарського НВК

Макшеєва Н.С.

7. Придбання вікон в адмін. 
приміщення с. Миколаївка

55,0 31.09.2019

8. Придбання дверей на будівлю 
(аварійний вихід) Склярівського 
с/клубу

4,0 31.09.2019

9. Ремонт водонапірної вежі в с. 
Кекине

25,0 Рябуха В.С. 15.10.2019

10
.

Підключення водогону в с. 
Миколаївка

Рябуха В.С. 15.10.2019

11. Підключення водогону в с. 
Постольне

Рябуха В.С. 15.10.2019

12
.

Введення в експлуатацію 
водонапірної вежі в с Кекине

Рябуха В.С. 31.08.2019

13
. 

Організація та проведення 
конкурсу на визначення надавача 
послуг  з водопостачання 

Бідненко С.М. 31.08.2019

14
.

Здійснити розмежування 
постачання води на водонапірній 
вежі в с. Миколаївка для населення
громади та потреб Миколаївського 
НВК

Рябуха В.С. 31.09.2019

15
.

Встановлення дистанійного 
обладнання обліку газу в 
Постольненський СК 

Рябуха В.С. 31.09.2019

Секретар виконавчого комітету                                           С.Бідненко 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 56

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про виконання Закону України «Про освіту»
на території сільської ради та стан
навчально – виховного процесу в
закладах загальної середньої та дошкільної освіти

Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про дошкільну освіту», заслухавши та обговоривши інформацію 
начальника відділу освіти молоді та спорту Миколаївської сільської ради  про 
стан навчально – виховного процесу в закладах загальної середньої та 
дошкільної освіти громади протягом 2018-2019 навчального року,  з метою 
забезпечення та якісної організації підготовки до  початку нового  навчального 
року, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту  Макшеєвої 
Н.С.«Про виконання Закону України «Про освіту» на території сільської ради та 
стан навчально – виховного процесу в закладах загальної середньої та 
дошкільної освіти» (додаток 1)  взяти до уваги.
2. Начальнику відділу освіти молоді та спорту Макшеєвій Н.С.:  

2.1.Затвердити план заходів  щодо  підготовки закладів  освіти до роботи в
осінньо-зимовий  період,  посилити  контроль  за  раціональним
використанням бюджетних коштів.

 2.2.Вжити заходів щодо поліпшення  матеріально-технічного забезпечення
закладів освіти (ремонт  приміщень їдалень,   модернізація харчоблоків,
заміна  шкільних  меблів,  оновлення  комп’ютерної  техніки,  ремонт
каналізації), зміцнення  протипожежного стану приміщень.

2.3.Забезпечити подальшу інформатизацію та комп’ютеризацію навчально- 
виховного процесу закладів загальної середньої освіти.

 3.  Фінансовому управлінню Миколаївської  сільської ради:
  3.1.При  формуванні  бюджету  на  2020  рік  враховувати  бюджетні  запити

відділу освіти, молоді та спорту з метою повноцінного функціонування
галузі  та  створення  належних  санітарно-гігієнічних  умов  навчання  та
виховання дітей.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин
В.М., а організацію його виконання – начальника відділу освіти, молоді та
спорту Макшеєву Н.С. 

     Секретар ради                                                                В.НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 57

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про визначення відповідального за
облік дітей шкільного та дошкільного віку
на території сільської ради

Відповідно  підпункту 4 пункту «б» статті 32, статті 52 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись Постановою Кабінету
Міністрів України № 684 від 13.09.2017 року «Про затвердження Порядку
ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення здобуття
дітьми,  мешканцями  громади,  повної  загальної  середньої  освіти  та
недопущення не охоплення навчанням дітей шкільного віку, що зареєстровані
та  проживають  в  населених  пунктах  сільської  ради,  виконавчий  комітет
сільської ради              

вирішив:

1.  Визначити  відділ  освіти  молоді  і  спорту   Миколаївської  сільської
ради відповідальним за створення і  постійне оновлення реєстру даних про
дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які проживають на території громади.

2.  Закріпити  територію  обслуговування  за  закладами  загальної
середньої освіти, що належать до комунальної форми власності:

2.1. Миколаївським  навчально-виховним  комплексом
«загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний
навчальний заклад» - с. Миколаївка,  с. Спаське, с. Кекине, с.
Капітанівка.

2.2. Лікарським  навчально-виховним  комплексом
«загальноосвітня    школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» - с. Постольне, с. Лікарське, с. Бурчак, с.
Степаненкове.

2.3. Северинівською  загальноосвітньою  школою  І-ІІ  ступенів  -
с.  Северинівка,  с.  Рогізне,  с.  Мар’ївка,  с.  Васюківщина,  с.
Гриценкове,    с.  Соколине,    с.  Склярівка,  с.  Софіївка,  с.
Вербове, с. Над’ярне, с.  Линтварівка, с. Перехрестівка.

3. Відділу  освіти  молоді  і  спорту  Миколаївської  сільської  ради
(Макщеєва Н.С.):



3.1. Вносити  до  реєстру  персональні  дані  дитини  шкільного  віку:
прізвище,  ім’я  та  по  батькові  (за  наявності),  дата  народження,  місце
проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання
та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами.

3.2. Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення
нею повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності
письмово  підтвердженої  інформації  про  взяття  її  на  облік  (включення  до
реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці; вибуття
на  постійне  місце  проживання  за  межі  України  (з  припиненням  здобуття
загальної середньої освіти в Україні).

3.3. Використовувати  для  створення  та  оновлення  реєстру  отримані
дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

3.4. Здійснювати протягом 10 робочих днів з дня отримання даних їх
обробку, у тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі потреби вносить
до нього відповідні зміни і доповнення.

3.5. Вносити  дані  до  реєстру  відповідно  до  письмової  заяви  батьків
(одного з батьків) дитини шкільного віку чи інших законних представників
або  її  сканованої  копії  у  разі  її  подання  відділу освіти  молоді  і  спорту
Миколаївської сільської ради.

3.6. Надавати протягом п’яти робочих днів з дня встановлення факту
відсутності інформації про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного
віку,  дані  якої  наявні  в  реєстрі,  сектору   ювенальної  превенції  Сумського
районного  відділу  поліції  ГУНП  України  в  Сумській  області,  службі  у
справах дітей Миколаївської сільської ради (Сорока О.О.)  для провадження
діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини
на здобуття загальної середньої освіти.

3.7. Складати та подавати на підставі даних реєстру статистичний звіт
про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому
Міністерством освіти і науки.

4. Керівникам  закладів освіти, які розташовані на території Миколаївської
сільської  ради:

4.1.Вести  облік  учнів  та  надавати  щороку  не  пізніше  15  вересня  відділу
освіти молоді і спорту  Миколаївської сільської ради дані про всіх учнів, які
зараховані до закладів.

4.2.  Здійснювати  облік  дітей  шкільного  віку  та  учнів  щодо  зарахування,
переведення, відрахування із  закладу освіти. 



4.2.1. Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця  відділу освіти молоді і
спорту  Миколаївської сільської ради дані про учнів, які переведені до іншого
закладу  освіти  або  відраховані  з  нього,  зазначаючи  місце  продовження
здобуття  ними загальної середньої освіти  (заклад освіти). 

4.2.2. Забезпечити  інформування  не  пізніше 15 числа  наступного  місяця  з
моменту зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах
освіти  інших  адміністративно-територіальних  одиниць,  уповноваженого
органу  адміністративно-територіальної  одиниці,  на  території  якої
розташовано заклад  освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

4.3.  Невідкладно  повідомляти  відділ  ювенальної  превенції  Сумського
районного  відділу  поліції  ГУНП  України  в  Сумській  області,  службу  у
справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  у  разі  відсутності  учня  на
навчальних заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без
поважних причин.

5.  Органу  реєстрації  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради
(спеціалістам  уповноваженим  на  здійснення  функцій  реєстрації/зняття  з
реєстрації  місця проживання/перебування фізичних осіб),   закладам освіти
надавати  інформацію про  дітей  шкільного  віку  за  вимогою  відділу  освіти
молоді і спорту  Миколаївської сільської ради 

6.  Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  від  31.05.2018  року  № 76  «Про  закріплення
території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 
Миколаївської сільської ради та ведення обліку дітей шкільного віку та учнів
у 2018-2019 навчальному році».  

7.  Організацію виконання цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

 

Секретар ради                                                                    В.НЕПИЙВОДА 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 58

30.05.2019                                                                                   с. Миколаївка
Про заходи щодо додержання земельного
та природоохоронного законодавства
за використанням і охороною земель
на території Миколаївської сільської ради 

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 33, статей 52, 59, 73 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  Земельним
кодексом  України,  Законом  України  «Про  охорону  навколишнього
природного  середовища»,  заслухавши  та  обговоривши  інформацію
начальника  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,   АПР  та
розвитку  сільських  територій  Обливанцової  І.Ю.   про  виконання
повноважень  сільської  ради  у  сфері  регулювання  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища,  з  метою  здійснення
контролю за використанням та охороною земель сільської ради, забезпечення
раціонального  використання  і  відтворення  природних  ресурсів  та  охорону
довкілля, запобігання порушення земельного законодавства при використанні
земель  територіальної  громади,  своєчасного  їх  виявлення  та  усунення,
виконавчий комітет сільської ради

вирішив:

1.Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,
АПР  та  розвитку  сільських  територій  Обливанцової  І.Ю.   про  виконання
повноважень  сільської  ради  у  сфері  регулювання  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища та  виконання  заходів
передбачених  програмою  охорони  навколишнього  природного  середовища
території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік, взяти
до відома.

2. Відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,   АПР  та  розвитку
сільських територій (Обливанцова І.Ю.):

2.1. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ, незалежно
від форм власності, фізичним особам – підприємцям:

2.1.1. Під час здійснення господарської діяльності   постійно дотримуватись
вимог  чинного  земельного,  природоохоронного  законодавства  та
законодавства щодо використання і охорони земель.

2.1.2. Користування земельними ділянками  здійснювати у відповідності  до
вимог чинного законодавства. 



2.1.3.Керівникам  підприємств  здійснювати  особистий  контроль  за
дотриманням  зобов’язань  щодо  платежів  за  землю  та  інших  зборів,
передбачених чинним законодавством України.

2.3.Активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення
права користування земельними ділянками відповідними документами.

2.4.Продовжити роботу по виявленню порушень земельного законодавства у
галузі  використання  і  охорони  земель  в  межах  населеного  пункту  щодо
використання земельних ділянок за відсутності документів, що посвідчують
право на них.

2.5. Забезпечувати  систематичне  інформування  населення,  підприємств,
установ,  організацій  про  стан  навколишнього  природного  середовища  та
дотримання вимог земельного законодавства на території сільської  ради.

4. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова В..В):

4.1. Постійно контролювати  стан  надходження до сільського бюджету плати
за користування земельними ділянками.

4.2.Передбачити  кошти  на  виготовлення  Генплану  забудови  та  розвитку
території населених пунктів сільської ради та на проведення інвентаризації
земель.

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

Секретар ради                                                                           В.НЕПИЙВОДА

2.1.4. Не допускати забруднення земель, що є в користуванні, проводити
роботу по недопущенню розповсюдження карантинних бур’янів.

2.2.Роботу відділу спрямовувати на здійснення контролю за дотриманням
фізичними  та  юридичними  особами  вимог  земельного,
природоохоронного законодавства та законодавства щодо використання і
охорони земель.

4.3.Щорічно, при формуванні проекту сільського бюджету на відповідний
бюджетний  рік,  передбачати  видатки  на  фінансування  заходів  сільських
програм,  пов’язаних  із  забезпеченням  додержання  земельного  та
природоохоронного законодавства, використання і охорони земель.

5.  Сектору  ЖКГ,  благоустрою,  охорони  навколишнього  природного
середовищ, розвитку інфраструктури та містобудування:

5.1.Не допускати виникнення на території сільської ради  стихійних звалищ
сміття.

5.2. Провести організаційні роботи щодо  роздільного збирання ТПВ. 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 59

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про закріплення права користування 
житловим приміщенням дитиною 
позбавленою батьківського піклування

          Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34, статті 59
Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  ст.18  Закону
України «Про охорону дитинства», ст. 4 Закону України "Про забезпечення
організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування",  ст.55  Цивільного  кодексу  України,
статтей 248, 249 Сімейного кодексу України, пунктів 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50,
60 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 "Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини",
розглянувши документи, подані службою у справах дітей Сумської районної
державної  адміністрації,  з  метою захисту  прав  і  законних інтересів  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  виконавчий комітет
сільської ради 

вирішив:
          1. Закріпити  право користування житловим приміщенням, за адресою:
село, вул., буд. Сумського району, Сумської області за дитиною, позбавленою
батьківського піклування _______________року народження, який перебуває
під опікою та  заборонити відчуження вказаного житла до досягнення ним
повноліття.
          2. Покласти відповідальність на опікуна ___________року народження
за  збереження  житлового  приміщення,  розташованого  за  вище  вказаною
адресою до набуття дитиною повноліття.
         3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

 Секретар ради                                                              В.НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 60

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про підбиття підсумків з виконання заходів
з  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
Сумської  ОДА № 165-  ОД від 21.03.2019 року «Про проведення щорічної
акції  «За чисте  довкілля» та дня благоустрою території  населених пунктів
області», на виконання рішення виконавчого комітету  № 29 від 29.03.2019
року  «Про  проведення  благоустрою  населених  пунктів  сільської  ради»,
заслухавши інформацію першого заступника сільського голови про підсумки
проведення  заходів  з  благоустрою  населених  пунктів  сільської  ради  та  їх
озеленення,  з  метою  збереження  об’єктів  загального  користування  та
створення  умов,  сприятливих для  життєдіяльності  населення,  виконавчий
комітет сільської ради,

                                                вирішив:

1.  Інформацію першого заступника сільського голови (Рябуху В.С.) про
підсумки виконання заходів з благоустрою населених пунктів сільської ради
та їх озеленення взяти до відома. /додаток 1 додається/.

2.  Керівникам комунальних установ, структурних підрозділів, об’єктів
соціальної сфери постійно утримувати підпорядковані об’єкти в належному
санітарному стані.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого
заступника сільського голови Рябуха В.С. 

Секретар ради                                                            В.НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до рішення
 виконавчого комітету
 № 60 від30.05.2019 року 

ДОВІДКА
про стан виконання заходів з благоустрою населених пунктів сільської ради

Заходи з санітарної очистки та благоустрою населених пунктів сільської ради
здійснюються  на  основі  Законів  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
«Про відходи», на  виконання рішення виконавчого комітету № 29 від 29.03.2019
року «Про проведення благоустрою території  населених пунктів сільської ради»

Заходи по санітарній очистці та благоустрою населених пунктів громади
Для  здійснення  комплексу  заходів  щодо  приведення  території  населених

пунктів  громади  до  належного  санітарного  стану,  з  метою  залучення  широких
верств населення,  на засіданні виконавчого комітету 29 березня 2019 року були
затверджені  заходи  з  організації  та  проведення  на  території  ради  благоустрою
населених пунктів, закріплені території для прибирання за кожною установою та
підприємством, визначені відповідальні особи. 

 До заходів  з  благоустрою території  населених пунктів  громади в  рамках
щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», поточних заходів з  саночистки
та благоустрою були залучені всі бюджетні установи, навчальні та медичні заклади,
заклади культури, підприємства та організації всіх форм власності.

В  результаті  заходів  з  санітарної  очистки  та  благоустрою  територій,  які
знаходяться  як  в  межах,  так  і  за  межами населених  пунктів  громади,  в  рамках
щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», поточних заходів з  санітарної
очистки та благоустрою території з початку року і по цей час здійснено наступне:

1 Ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ –   8  шт.  на
суму 25,8 тис.
грн.

2 Вивезено сміття                                                 -   18 м3

3 Приведено в належний санітарний та естетичний стан:
прибудинкових територій ( в т.ч. біля установ) -             м2

парків, скверів, квітників                                    - 1 1 од. 40000 м2

дитячих майданчиків                                            - 4 од. 
спортивних майданчиків                                     - 1 од. 

17000м2

кладовищ                                                                  - 18 од.
братських могил - 1 од.
меморіальних комплексів                                                
місць почесних поховань

- 6 од.
- 2 од. 

4 Очищено прибережних смуг та русел річок - 1,1 км.
5 Очищено придорожніх смуг                                   - 98 км
6 Висаджено дерев та кущів - 48 од.
7 Побілено дерев                                                                  - 53 од.
8 Кількість осіб, що взяли участь в заходах - 529.



Стан інфраструктури та об’єктів санітарної очистки і благоустрою
Загальна кількість населених пунктів – 20, в них проживає населення – 3601

особа. Паспортизовані сміттєзвалища – відсутні.  
На території населених пунктів інших діючих сміттєзвалищ немає. Збір та

вивезення  твердих  побутових  відходів  з  території   населених  пунктів
налагоджується. ТПВ вивозяться  ФОП Шкарупа   на  територію сміттєзвалища в
село Малий Бобрик Краснопільського району.

На території громади діє комунальне підприємство – «Господар»,  яке надає
допомогу у проведенні заходів з благоустрою населених пунктів. 

Схеми санітарної очистки населених пунктів відсутні.  
Розроблені та діють правила з благоустрою населених пунктів.  

Дорожнє господарство

З метою забезпечення у  поточному році  належного утримання доріг  та
виконання ремонтно-будівельних робіт на дорогах місцевого значення,  вулицях і
дорогах  комунальної  власності  була  проведена  відповідна  робота  з
сільгосптоваровиробниками, які підписали  відповідний  меморандум про участь у
ремонті доріг місцевого значення з Миколаївською сільської радою. Миколаївська
сільська рада  в свою чергу виділяє з місцевого бюджету кошти на ремонт доріг на
умовах співфінансування в сумі 500 тис. грн.  Проводяться роботи по випилюванню
дикорослої порослі на узбіччях доріг місцевого значення. 

Недоліки у сфері санітарної очистки та благоустрою, 
пропозиції щодо покращення санітарного стану населених пунктів 

і поводження з твердими побутовими відходами.
Основні проблемні питання, які не дають змоги належним чином вирішити

питання утримання в чистоті  населених пунктів:
1. Відсутність  сміттєзвалища,  полігонів  ТПВ,  тощо,  які  б  відповідали  діючим

санітарно-епідеміологічним та екологічним нормам.

2. Відсутність  достатніх  коштів  в  бюджеті  сільської  ради  на  проведення  всіх
необхідних робіт з санітарної очистки населених пунктів.

3. Проведення  організаційно  –  роз’яснювавльної  роботи  з  населенням з  питань
заключення  договорів  на  збір  тпв  та  їх  вивіз,  а  також  питання  організції
роздільного вивозу сміття. 

Для покращення роботи в цій сфері вважаю за необхідне:

1. Визначититися з місцем розташування контейнерів для ТПВ.



2.  Доручити відділу земельних відносин розробити схему санітарного очищення
населених пунктів. 

3.  Встановити поблизу  найбільш людних місць в  населених пунктах ящики для
сміття та проводити їх регулярну очистку.

4. Контролюватии стан заключення договорів на вивіз ТПВ від домогосподарств та
приватних підприємців, установ та організацій.

5. Для постійного виконання заходів з благоустрою та озеленення території:

-  використовувати  кошти  програми  «Охорони  навколишнього  природного
середовища» для виконання заходів з благоустрою території населених  пунктів
та їх озеленення;

-  до  робіт  з  санітарної  очистки  ширше  залучати  тих  мешканців  населених
пунктів,  які  можуть  бути  направлені  районним  центром  зайнятості  для
виконання  громадських робіт;

-  залучати до вищезгаданих робіт  громадян,  які  згідно рішень суду повинні
відпрацювати на громадських роботах.

Перший заступник сільського голови                                    В.Рябуха

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 61

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження заходів з відзначення
на території Миколаївської сільської ради
23- ї річниці Конституції України

Відповідно  до  статей  40,  52,  59  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  розпорядження  голови  Сумської

ОДА № 295 – ОД від 22.05.2019 року «Про відзначення в Сумській області 

23- ї річниці Конституції України», Указу Президента України від 24 квітня

2019 року № 160/2019 «Про відзначення 23- ї річниці Конституції України»,

враховуючи визначну роль Основного Закону України в утвердженні правової

держави, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1. Затвердити план заходів щодо відзначення на території Миколаївської

сільської ради 23 - ї річниці Конституції України. 

2. Структурним підрозділам Миколаївської сільської ради, відповідальним

виконавцям  забезпечити  виконання  заходів  затверджених  в  п.  1  даного

рішення та інформувати загальний відділ про їх виконання до 02.07.2019 року

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Секретар ради                                                                В.НЕПИЙВОДА 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету  
№ 61 від 30.05.2019

План заходів 



щодо відзначення на території Миколаївської сільської ради 23 - ї річниці Конституції
України

1. Організація  та  проведення  урочистих  заходів,  покладання  квітів  до  пам’ятника
загиблого  воїна,  який  загинув  за  відстоювання  конституційних  засад  демократії,  захист
державного суверенітету і територіальної цілісності України. 

Виконавчий комітет
Відділ освіти молоді та спорту

громадськість
 28.06.2019 року 

   2. Проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Конституції України. 
відділ культури та роботи з молоддю 

червень 2019 року 
  4.  Організація  виставок  фотоматеріалів  та  архівних  документів,  що  ілюструють  процес
прийняття  Конституції  України,  історію  розвитку  українського  конституціоналізму,
національного законотворення. 

відділ культури та роботи з молоддю 
червень 2019 року 

5.Проведення  заходів  щодо  популяризації  державних  символів  України,  висвітлення  їх
значення і використання в Україні в різні історичні періоди. 

відділ освіти, молоді та спорту 
травень, червень 2019 року 

6. Забезпечення  благоустрою  та  святкового  оформлення  населених  пунктів  територіальної
громади з використанням державної символіки. 

виконавчий комітет 
до 28.06.2019 

7.  Забезпечення встановлення (вивішування)  у  День Конституції  України на  адмінбудівлях
будівлях об’єктів соціальної сфери комунальної власності підприємств, установ та організацій
Державного Прапора України. 

виконавчий комітет, 
структурні підрозділи

28.06.2019 
8. Висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 23-ї річниці
Конституції України. 

відділ культури та роботи з молоддю 
червень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                                 С.Бідненко 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА



СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 62
30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
№ 79 від 31.05.2018 року
«Про створення евакуаційної комісії»

Керуючись  статтями  40,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статтею 33 Кодексу цивільного захисту України,
відповідно до «Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841
«Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення
або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного
характеру»   з  метою  планування,  підготовки  та  організації  проведення
евакуаційних заходів на території Миколаївської сільської ради, виконавчий
комітет  сільської  ради, 

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Миколаївської 
сільської ради  від 31.05.2018 року № 79 «Про створення 
евакуаційної комісії» виклавши рішення в наступній редакції: 

2. Утворити комісію сільської ради  з питань евакуації у складі згідно з
додатком 1.

3. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань евакуації
(додаток 2).

4. Затвердити  функціональні обов’язки особового складу  комісії з 
питань евакуації (додаток № 3).

5. Затвердити перелік документів сільської комісії з питань евакуації 
Миколаївської сільської ради. 

 

Секретар ради                                                          В.НЕПИЙВОДА

І. Керівництво 

Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
 № 62 від 30.05.2019



1. Голова комісії

Перший заступник сільського голови Рябуха 
В.С. 

2. Заступник голови комісії заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів Северин В.М. 

3. Секретар комісії Спеціаліст ІІ категорії сектору ЖКГ, 
благоустрою, охорони навколишнього 
природного середовища, розвитку 
інфраструктури та містобудування Гончаренко 
О.В. 

ІІ. Група зв’язку і оповіщення
4. Начальник групи Начальники ВПЗ с. Миколаївка ПАТ “Укрпошта” (за

згодою) 
 5. Члени групи Директори сільських Будинків культури, сільських 

клубів та ОДР
ІІІ. Група обліку евакуйованого населення
6. Начальник групи Начальник відділу надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Глиненко Л.М. 
7.Члени групи спеціалісти відділу надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Гресь Є.В., Іваненко 
Ю.І., Панова В.Г. 

IV. Група транспортного забезпечення евакуаційних заходів
8. Начальник групи Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Макшеєва Н.С. 

9.Член групи КП «Господар» МСР, Рябоконь М.Г. 
Директори сільськогосподарських підприємств (за 
згодою) 

V. Група охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху.
10 Начальник групи ДІП (за згодою) Мартиненко О.В. 
11. Член групи Директори загальноосвітніх закладів
VI. Група організації розміщення евакуйованого населення в безпечному
районі.
12. Начальник групи  
13.Члени групи

В.о.  старост
Депутати сільської ради

VIІ. Група медичного забезпечення заходів евакуації.
14. Начальник групи  
      

Директор  АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці с. 
Миколаївка Кіхтенко Н.А. 



15.Члени групи Медичний персонал АЗПСМ с. Постольне Білінська
А.В. 

VIIІ. Група забезпечення продуктами харчування та предметами першої
необхідності при проведенні евакуаційних заходів.

16. Начальник групи    

17.Члени групи

Спеціаліст ІІ категорії сектору ЖКГ, благоустрою, 
охорони навколишнього природного середовища, 
розвитку інфраструктури та містобудування 
Гончаренко О.В. 
робітники з благоустрою виконавчого комітету МСР

IX. Оперативно – рятувальна група при проведенні евакуаційних заходів
18. Начальник групи 
 
19.Члени групи

Старший водій  місцевої пожежної охорони Іванов 
В.А. 
Місцева пожежна охорона

X. Група забезпечення радіаційного та хімічного захисту заходів евакуації
20. Начальник групи

21. Члени групи

Начальник відділу земельних відносин, комунальної 
власності, АПР та розвитку сільських територій 
Обливанцова І.Ю. 
Депутати сільської ради 

XІ. Група інженерно – технічного забезпечення заходів евакуації.
22. Начальник групи Директор КП «Господар» Рябоконь М.Г. 
23. Член групи Працівники КП «Господар», депутат сільської ради 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

                                                           

  Додаток 2
                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                рішення виконавчого комітету   
                                                                      Миколаївської  сільської ради 



                                                                      30.05.2019 року № 62

ПОЛОЖЕННЯ
про сільську комісію з питань евакуації

1. Сільська  комісія  з  питань  евакуації  (далі  –  комісія)  є  тимчасово
діючим органом при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради, який
здійснює  планування,  підготовку  і  проведення  комплексу  заходів  щодо
організованого вивезення (виведення) населення з району можливого впливу
наслідків надзвичайних ситуацій (далі - НС) та розміщення його в безпечних
районах у разі виникнення у разі виникнення безпосередньої загрози життю і
заподіянню шкоди здоров’ю людини.

2.  Комісія  утворюється  рішенням  виконавчого  комітету   і
підпорядковується голові комісії з питань евакуації.

Посадовий  та  персональний  склад  комісії  затверджується  рішенням
виконавчого комітету.

3.  Комісія  у  своїй  роботі  керується  законодавчими  та  нормативно  –
правовими  актами  України  з  питань  планування,  підготовки,  організації
проведення і всебічного забезпечення евакуації населення.

4.  Організаційне,  методичне  та  інформаційне  забезпечення  роботи
комісії здійснює виконавчий комітет сільської ради.

5.  Рішення  комісії  оформлюються  протоколом,  який  підписується
головою комісії та її секретарем.

6. Основні завдання сільської комісії з питань евакуації:
6.1 керівництво організацією і проведенням евакуації населення;
6.2 організація планування евакуації населення;
6.3  вивчення  обставин,  що склалися  в  результаті  виникнення  НС та

підготовка  пропозицій  сільському  голові  для  прийняття  рішення  щодо
необхідності проведення евакуації населення;

6.4 організація оповіщення населення про виникнення НС та початок
евакуації;

6.5 організація забезпечення евакуаційних заходів;
6.6 організація приймання евакуйованого населення та ведення обліку;
6.7  контроль  за  розміщенням  та  організацією  життєзабезпечення

евакуйованого населення;
6.9  залучення  до  виконання  евакуаційних  заходів  служб  цивільного

захисту (далі – ЦЗ), підприємств, установ та організацій;
6.10 взаємодія з органами управління щодо організації та проведення

евакуаційних заходів;



6.11  здійснення  інших  функцій,  які  пов’язані  з  покладеними  на  неї
завданнями.

7. Сільській комісії з питань евакуації надається право:
7.1  доводити,  у  межах  своєї  компетенції,  до  керівників  служб  ЦЗ,

підприємств,  установ  та  організацій  завдання  з  виконання  евакуаційних
заходів;

7.2 залучати до проведення евакуаційних заходів сили і засоби суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності;

7.3  надавати  сільському  голові  пропозиції  щодо  матеріально  –
технічного,  фінансового  та  інших  видів  забезпечення  при  плануванні  та
проведенні евакуаційних заходів;

7.4 заслуховувати керівників підприємств,  установ та організацій про
хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакуаційних заходів
на території ради;

7.5 приймати рішення, у межах повноважень комісії, щодо проведення
евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення НС.

8. Голова сільської комісії з питань евакуації має право:
8.1 приймати рішення у межах наданих повноважень, з питань евакуації

при загрозі та виникненні НС;
8.2 затверджувати функціональні обов’язки членів комісії;
8.3 залучати для вирішення евакуаційних питань при виникненні НС

транспортні засоби з урахуванням вимог чинного законодавства;
8.4  вирішувати  питання  щодо  приймання,  розміщення  і

життєзабезпечення евакуйованого населення;
8.5  вносити  пропозиції  сільському  голові  щодо  заохочення

(нагородження) осіб,  які  внесли значний вклад в організацію та виконання
евакуаційних заходів.

9. Робота комісії здійснюється відповідно до плану заходів ЦЗ сільської
ради на рік.

10. Засідання комісії проводиться по мірі необхідності.

Секретар виконавчого комітету                                          С. Бідненко 

Додаток 3 до рішення
виконавчого комітету

 № 62 від 30.05.2019 року



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ
членів сільської комісії з питань евакуації Миколаївської  сільської ради

Голова комісії з питань евакуації

Голова сільської комісії з питань евакуації Миколаївської сільської ради (далі
– комісії) призначається із числа заступників голови сільської ради 

Голова  комісії  підпорядковується  голові  сільської  ради,  особисто  керує
роботою комісії і відповідає за планування, організацію, підготовку керівного
складу  органів  з  евакуації  та  проведення  заходів  з  евакуації.
Голова  комісії  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
Кодексом  цивільного  захисту  України,  законодавчими  актами  України  з
питань  цивільного  захисту,  наказами  Державної  служби  України  з
надзвичайних  ситуацій,  розпорядженнями  голови  місцевого  органу
виконавчої  влади  (органу  місцевого  самоврядування).
Голова  комісії:
здійснює  керівництво  діяльністю  та  організовує  роботу  комісії;
організовує  та  забезпечує  виконання  основних  завдань  комісії  з  питань
евакуації;
несе  персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на  комісію
завдань  та  прийняті  ним  рішення;
визначає  ступінь  відповідальності  осіб,  які  входять  до  складу  комісії;
розподіляє  обов’язки  осіб,  які  входять  до  складу  комісії;
організовує  роботу  щодо  розроблення  Плану  евакуації  населення,
матеріальних і  культурних цінностей при надзвичайних ситуаціях мирного
часу  та  на  особливий  період;
організовує  роботу  щодо  розроблення  Плану  приймання  і  розміщення
населення,  матеріальних  і  культурних  цінностей  (у  разі  планування
розміщення  евакуйованого  населення).
здійснює  підготовку  комісії  до  виконання  заходів  з  евакуації  у
надзвичайних  ситуаціях;
організовує  та  забезпечує  роботу  органів  з  евакуації;
організовує  роботу  щодо  розроблення  документів  органів  з  евакуації;
забезпечує  організацію  взаємодії  з  спеціалізованими  службами
цивільного  захисту  з  питань  всебічного  забезпечення  евакуйованого
населення;
організовує  підготовку  та  навчання  осіб,  які  входять  до  складу  органів  з
евакуації.
Голова  комісії  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої  функціональні



обов’язки  та  функціональні  обов’язки  посадових  осіб  комісії;
керувати  діяльністю  комісії  щодо  виконання  покладених  на  неї  завдань,
контролювати готовність органів з евакуації Миколаївської  сільської ради до
проведення  евакуаційних  заходів;
під  час  командно-штабних  навчань  практично  відпрацьовувати  з
особовим  складом  комісії  заходи  з  евакуації  населення;
організувати  розроблення  і  коригування  Плану  евакуації  населення,
матеріальних  і  культурних  цінностей  та  Плану  приймання  і  розміщення
населення,  матеріальних  і  культурних  цінностей  (у  разі  планування
розміщення  евакуйованого  населення);
2)  з  отриманням  розпорядження  про  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  зібрати  склад  комісії  та  організувати  її
роботу;
довести розпорядження про евакуацію населення до відома сільського голови
та  керівників  суб’єктів  господарювання;
контролювати  здійснення  оповіщення  населення  про  початок  евакуації,
розгортання  збірних  пунктів  евакуації,  проміжних  пунктів  евакуації,
приймальних  пунктів  евакуації,  уточнення  чисельності  населення,  що
евакуюється та ведення його обліку, здійснення транспортного забезпечення
евакуаційних заходів,  вивозу  евакуйованого населення в  місця розселення;
контролювати  хід  евакуації  населення  згідно  з  планом;
контролювати  роботу  органів  з  евакуації  по  організації  прийому  і
розміщення  евакуйованого  населення;
контролювати  роботу  по  забезпеченню  евакуйованого  населення
продуктами харчування,  водою, предметами першої  необхідності,  наданню
медичної  допомоги,  тощо;
контролювати  ведення  обліку  кількості  евакуйованого  населення  із  зон
небезпечного  ураження;
доповідати  голові  районної  державної  адміністрації,  голові  комісії  з
питань  евакуації  області  про  хід  виконання  заходів  з  евакуації.
Заступник  голови  комісії
Заступник  голови  комісії  призначається  з  числа  керівного  складу
місцевого  органу  виконавчої  влади  (органу  місцевого  самоврядування).
Заступник  голови  комісії  підпорядковується  голові  комісії,  відповідає  за
організацію роботи посадових осіб комісії, за розташування населення, що
евакуюється у безпечних районах, очолює оперативну групу, яка вирушає в
небезпечні  райони.
У  разі  відсутності  голови  комісії  заступник  голови  комісії  за  його
дорученням  виконує  обов’язки  голови  комісії.
Заступник  голови  комісії  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,



функціональні  обов’язки  посадових  осіб  комісії,  облікову  та  звітну
документацію;
брати  участь  у  розробці  Плану  евакуації  населення,  матеріальних  і
культурних  цінностей  та  Плану  приймання  і  розміщення  населення,
матеріальних  і  культурних  цінностей  (у  разі  планування  розміщення
евакуйованого  населення);
постійно  підтримувати  зв’язок  з  іншим  місцевими  органами  виконавчої
влади,  органами  місцевого  самоврядування,  спеціалізованими  службами
цивільного  захисту;
розробляти  заходи  по  підготовці  і  удосконаленню  місць  розташування
евакуйованого  населення  в  безпечних  районах;
організувати  розроблення  календарного  Плану  роботи  комісії  з  питань
евакуації;
організовувати  навчання  з  складом  комісії  та  оперативної  групи,
особисто  брати  в  них  участь.
2)  з  отриманням  розпорядження  про  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  уточнити  обстановку,  організувати
оповіщення  складу  комісії,  отримати  завдання  в  голови  комісії  та
організувати  роботу  за  його  вказівкою;
перевіряти  виконання  розпоряджень  голови  комісії  посадовими  особами;
уточнити  питання  всебічного  життєзабезпечення  евакуйованого
населення,  організацію  взаємодії  комісії  із  спеціалізованими  службами
цивільної  захисту  району;
по  прибутті  евакуйованого  населення  в  безпечний  район  організувати
його  зустріч,  розміщення  та  всебічне  життєзабезпечення;
діяти  за  вказівками  голови  комісії  з  питань  виконання  основних  завдань
комісії.
Секретар  комісії
Секретар комісії  призначається з числа працівників  виконавчого комітету  і
підпорядковується  голові  комісії  та  його заступнику.
Секретар  комісії  відповідає  за  організацію  роботи  членів  комісії,  збір  і
узагальнення інформації, яка надходить, своєчасне доведення до виконавців
розпоряджень  голови  комісії  та  контроль  їх  виконання.
Секретар  комісії  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  посадових  осіб  комісії,  облікову  та
звітнудокументацію;
брати  участь  у  розробці  документації  з  питань  планування  заходів  з
евакуації  в  районі  (населеному  пункті);
уточнювати  контактні  телефони  управлінського  складу  комісій  з  питань
евакуації  нижчого  рівня,  підтримувати  постійний  зв’язок  з  ними;



2)  з  отриманням  розпорядження  про  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  організувати  оповіщення  і  збір  членів
комісії,  отримати  завдання  голови комісії,  видати  членам комісії  необхідні
документи;
організувати  перевірку  стану  зв'язку  з  підлеглими  евакуаційними
органами,  скласти  графік  цілодобового  чергування,  перевірити  готовність
посадових  осіб  комісії  до  роботи;
оформити  протокольні  рішення  за  результатами  засідань  комісії  з  питань
евакуації.
Начальник  групи  транспортного  забезпечення
Начальник  групи  транспортного  забезпечення
зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  членів  групи,  облікову  та  звітну
документацію;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
районі  (населеному  пункті);
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
транспортного  забезпечення  евакуаційних  заходів;
уточняти  розрахункові  дані  про  використання  автомобільного  і
залізничного  транспорту,  запланованого  для  евакуації;
в  ході  навчань  та  тренувань  контролювати  питання  транспортного
забезпечення заходів з евакуації, перевіряти наявність та стан транспортних
засобів,  які  планується  залучати  для  евакуації  населення.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  уточнити  завдання  у  голови  комісії;
організувати  подачу  автомобільних  колон  на  пункти  посадки,
проміжні  пункти  евакуації  і  пункти  вивозу  матеріальних  цінностей;
підтримувати  зв’язок  з  районами  та  містами,  що  поставляють  автоколони
для  евакуації  населення  і  вивозу  матеріальних  цінностей;
контролювати  стан  здійснення  заходів  з  евакуації  населення,  підприємств
і  закладів  залізничним  та  автомобільним  транспортом;
слідкувати  за  своєчасною  зміною  водіїв  та  обслуговуванням
автомобільної  техніки;
доповідати  голові  комісії  про  хід  евакуації  населення  автомобільним  і
залізничним  транспортом  за  часом.
Член  групи  транспортного  забезпечення
Член  групи  транспортного  забезпечення  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  документацію  комісію;



вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
транспортного  забезпечення  заходів  з  евакуації;
уточняти  розрахункові  дані  про  використання  автомобільного  і
залізничного  транспорту,  запланованого  для  евакуації;
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  уточнити  завдання  у  начальника групи;
організувати  своєчасну  подачу  автомобільних  колон  на  пункти  посадки
(завантаження)  та  проміжні  пункти  евакуації  населення;
слідкувати  за  цільовим  використанням  транспорту  для  евакуаційних
заходів  і  своєчасною  зміною  водіїв  для  забезпечення  безперебійної  його
роботи;
знати  радіаційний  стан  у  місцях  роботи  автотранспорту  та  заходи  по
проведенню  його  дезактивації;
доповідати  начальнику  групи  про  хід  евакуації
населення  автомобільним  і  залізничним  транспортом  за  часом.
Начальник  групи  оповіщення  та  зв’язку
Начальник  групи  оповіщення  та  зв’язку  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  членів  групи,  облікову  та  звітну
документацію;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
організації  оповіщення  та  зв’язку  в  ході  евакуації  населення;
контролювати  готовність  системи  оповіщення;
постійно  удосконалювати  схему  оповіщення;
в  ході  навчань  та  тренувань  контролювати  питання  здійснення
оповіщення  про  початок  евакуації,  перевіряти  наявність  та  стан  засобів
зв’язку,які  планується  залучати.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
забезпечити  своєчасне  оповіщення  складу  комісії;
контролювати  доведення  до  населення  сигналів  і  повідомлень,
розпоряджень  на  проведення  евакуації  населення;
своєчасно  отримувати  інформацію  про  хід  евакуації  і  доповідати  голові
комісії;
вести  журнал  обліку  вхідних  (вихідних)  сигналів  та  розпоряджень.
Член  групи  оповіщення  та  зв’язку
Член  групи  оповіщення  і  зв’язку  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:



вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  документацію  комісії;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
організації  оповіщення  та  зв’язку  в  ході  евакуації  населення;
коригувати (не рідше одного разу в квартал)  номери домашніх,  мобільних
та  службових  телефонів  осіб,  що  входять  до  складу  комісії;
в  ході  навчань  та  тренувань  організовувати  здійснення  оповіщення  про
початок евакуації, перевіряти наявність та стан засобів зв’язку, які планується
залучати.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
забезпечити  своєчасне  оповіщення  складу  комісії;
контролювати  доведення  до  населення  сигналів  і  повідомлень,
розпоряджень  на  проведення  евакуації  населення;
встановити  зв’язок  з  органами  з  евакуації  сіл  та  суб’єктів
господарювання, що поставляють транспортні засоби для евакуації населення
та  вивозу  матеріальних  і  культурних  цінностей;
вести  облік  установ  зв’язку  та  визначити  місця  їх  розташування  в
безпечних  зонах;
вести  журнал  обліку  вхідних  (вихідних)  сигналів  та  розпоряджень.
Начальник  групи  організації  і контролю  за  ходом  евакуації
Начальник  групи  організації  і  контролю  за  ходом  евакуації  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  членів  групи,  облікову  та  звітну
документацію;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
знати  організаційну  структуру  та  порядок  роботи  органів  з  евакуації,  їх
склад,  функціональні  обов’язки  та  розташування,  маршрути  евакуації;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
визначення місць розгортання збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів
евакуації,  приймальних  пунктів  евакуації  та  безпечних  районів.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  поставити  завдання  групі;
надати  допомогу  в  розгортанні  органів  з  евакуації,  організації  подачі
автоколон  та  залізничних  потягів;
контролювати  і  надавати  необхідну  допомогу  при  розгортання  роботи
збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів
евакуації;
контролювати  і  надавати  необхідну  практичну  допомогу  органам  з



евакуації  під  час  прийому та  розміщення населення  у  безпечних районах;
готувати  узагальнені  дані  для  голови  комісії  про  хід  евакуації  населення
його  розміщення  у  безпечних  районах  та  життєзабезпечення.
Член  групи  організації  і  контролю  за  ходом  евакуації
Член  групи  організації  і  контролю  за  ходом  евакуації  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки,  облікову  та  звітну  документацію;
вивчати  плануючу  документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації;
знати  організаційну  структуру  та  порядок  роботи  органів  з  евакуації,  їх
склад,  функціональні  обов’язки  та  розташування,  маршрути  евакуації;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
визначення  місць  розгортання  збірних  евакуаційних  пунктів,  проміжних
евакуаційних  пунктів,  приймальних  евакуаційних  пунктів  та  безпечних
районів;
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  отримати  завдання  від  начальника
групи;
надати  допомогу  в  розгортанні  органів  з  евакуації,  організації  подачі
автоколон  та  залізничних  потягів;
контролювати  і  надавати  необхідну  допомогу  при  розгортання  роботи
збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів
евакуації;
контролювати  і  надавати  необхідну  практичну  допомогу  органам  з
евакуації  під  час  прийому та  розміщення населення  у  безпечних районах;
Член  групи  організації  і  контролю  за  ходом  евакуації
(представник  територіального  підрозділу  національної  поліції
МВС  України)
Представник  територіального  підрозділу  національної  поліції  МВС
України  у  складі  групи  організації  і  контролю  за  ходом  евакуації  крім
вищевказаних  обов’язків  члена  групи  організації  і  контролю  за  ходом
евакуаціїв  він  зобов’язаний:  знати  маршрути  евакуації;
своєчасно  виставити  пости  регулювання  руху  на  небезпечних  ділянках
маршрутів  евакуації;
контролювати  дії  особового  складу  постів  регулювання  під  час  евакуації.
Член  групи  організації,  контролю  за  ходом  евакуації
(представник  структурного  підрозділу  місцевого  органу  виконавчої
влади(органу  місцевого  самоврядування)  з  питань  освіти  та  науки)
Представник  структурного  підрозділу  з  питань  освіти  у  складі  групи
організації,  контролю  за  ходом  евакуації  відповідає  за  евакуацію  та
розміщення  навчальних  закладів  в  районах  безпечного  розміщення.
Крім  вищевказаних  обов’язків  члена  групи  організації  і  контролю  за



ходом  евакуації  він  зобов’язаний:
знати  кількість  навчальних  закладів  у  районах  можливого  виникнення
надзвичайних  ситуацій  їх  розміщення;
організувати  вивіз  майна  та  матеріальної  бази  навчальних  закладів;
організувати  навчання  учнів  у  місцях  розселення.
Начальник  групи  обліку  евакуйованого населення  та  інформації
Начальник  групи  обліку  евакуйованого  населення
та  інформації  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  членів  групи,  облікову  та  звітну
документацію;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
знати  організаційну  структуру  та  порядок  роботи  органів  з  евакуації,  їх
склад,  функціональні  обов’язки  та  розташування,  маршрути  евакуації;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
кількості  населення,  яке  підлягає  евакуації.
2) з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
прибути  до  місця  роботи  комісії,  поставити  завдання  групі;
контролювати  своєчасність  надання  інформації  районними  і  міськими
органами  з  евакуації;
готувати  узагальнені  дані  для  голови  комісії  про  кількість  населення  що
підлягає  евакуації.
Член  групи  обліку  евакуйованого  населення  та  інформації
Член  групи  обліку  евакуйованого  населення  і  інформації  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки,  облікову  та  звітну  документацію;
вивчати  плануючу документації  з  питань  проведення  заходів  з  евакуації  в
населеному  пункті;
знати  організаційну  структуру  та  порядок  роботи  органів  з  евакуації,  їх
склад,  функціональні  обов’язки  та  розташування,  маршрути  евакуації;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
кількості  населення,  яке  підлягає  евакуації.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
контролювати  своєчасність  надання  інформації  районними  і  міськими
органами  з  евакуації;
вести  облік  евакуйованого  населення;
готувати  узагальнені  дані  про  кількість  населення  що  підлягає  евакуації.
Начальник групи  організації  розміщення  населення в  зоні  безпечного
проживання



Начальник  групи  організації  розміщення  населення  в  зоні  безпечного
проживання  зобов’язаний:
1)  у  повсякденній  діяльності:
вивчати  і  знати  керівні  документи  з  питань  евакуації  населення,  свої
функціональні  обов’язки  та  обов’язки  членів  групи,  облікову  та  звітну
документацію;
вивчати  плануючу  документації  проведення  евакуаційних  заходів;
знати  склад  та  розміщення  адміністрації  органів  з  евакуації;
забезпечити  організацію  постійного  зв’язку  з  органами  з  евакуації;
вносити  пропозиції  щодо  коригування  плануючої  документації  стосовно
розміщення  евакуйованого  населення.
2)  з  отриманням  розпорядження  на  евакуацію:
контролювати  розгортання  приймальних  пунктів  евакуації,  розміщення
евакуйованого  населення;
через  відповідальних  за  райони  підтримувати  безперервний  зв’язок  з
приймальними  пунктами  евакуації  у  безпечних  районах;
забезпечити своєчасну передачу всіх розпоряджень приймальними

Секретар виконавчого комітету                                     С.Бідненко  
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ
ЕВАКУАЦІЇ МИКОЛАЇВСЬОКЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 1. Положення про комісію з питань евакуації місцевого органу
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування
2. Функціональні обов’язки членів комісії з питань евакуації місцевого
органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування
3. Рішення комісії з питань евакуації місцевого органу виконавчої влади
та органу місцевого самоврядування по плануванню евакуації
4. План евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей 
Миколаївської сільської ради
5.Схема зв’язку комісії з питань евакуації місцевого органу виконавчої
влади та органу місцевого самоврядування
6. Календарний план роботи комісії з питань евакуації місцевого органу
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування
7. План приймання, розміщення евакуйованих, матеріальних і
культурних цінностей
8.Пам’ятка евакуйованим. 
9.Донесення про хід евакуації
10. Картографічні матеріали

Секретар виконавчого комітету                                     С. Бідненко 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА



СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 63
30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
Миколаївської  об’єднаної територіальної
громади.  

З  метою  вдосконалення  роботи  комісії  з  питань  техногенно-
екологічної  безпеки  і  надзвичайних  ситуацій  об’єднаної  територіальної
громади, на виконання вимог Типового положення про регіональну та місцеву
комісію з  питань техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних ситуацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409,
керуючись  частиною шостою статті  42,  59  Закону  України  “  Про  місцеве
самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:
1. Затвердити: 
1.1  Положення  про  комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади (додаток 1).   
1.2  Посадовий  склад  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади (додаток 2).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Секретар ради                                                     В.НЕПИЙВОДА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету
№ 63 від 30.05.2019

ПОЛОЖЕННЯ 



про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій об’єднаної територіальної громади

Комісія  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і  надзвичайних
ситуацій  об’єднаної  територіальної  громади  (далі  –  Комісія)  утворюється
виконавчим  комітетом  ради  об’єднаної  територіальної  громади  для
координації  діяльності  місцевих  органів  влади,  підприємств,  установ  та
організацій,  пов’язаної  із  забезпеченням  техногенно-екологічної  безпеки,
захисту  населення  і  територій  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій,
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. Комісія
у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і  законами  України,  а  також
указами  Президента  України  і  постановами  Верховної  Ради  України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів  України,  рішеннями  Державної  і  регіональної  комісії  з  питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим Положенням.
           Основними  завданнями  Комісії  на  території  об’єднаної
територіальної громади є: 

координація діяльності, пов’язаної із: 
функціонуванням  ланки  об’єднаної  територіальної  громади

територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
(далі – Ланка ОТГ); 

здійсненням  оповіщення  органів  управління  та  сил  цивільного
захисту,  а  також  населення  про  виникнення  надзвичайної  ситуації  та
інформування його про дії в умовах такої ситуації; 

залученням  сил  цивільного  захисту  до  проведення  аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації,  надання  гуманітарної  допомоги;  забезпеченням  реалізації  вимог
техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 
визначенням  меж  зони  надзвичайної  ситуації;  здійсненням

постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації
та масштабів можливих наслідків; 

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту;
              організацією та здійсненням: заходів щодо життєзабезпечення
населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації; 

заходів  з  евакуації  (у  разі  потреби);  радіаційного,  хімічного,
біологічного  та  медичного  захисту  населення  і  територій  від  наслідків
надзвичайної ситуації; 

вжиттям  заходів  до  забезпечення  готовності  Ланки  ОТГ
територіальної  підсистеми  єдиної  державної  системи  цивільного  захисту
(далі - ЄДС ЦЗ) до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період; 

здійсненням  безперервного  контролю  за  розвитком  надзвичайної
ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;



              інформуванням органів управління цивільного захисту та населення
про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються; 

забезпеченням:  живучості  об’єктів  економіки  та  державного
управління під час реагування на надзвичайну ситуацію; 

стабільного  функціонування  об’єктів  життєдіяльності  під  час
виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ
та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів; 

безпеки  та  сталої  роботи  транспортної  інфраструктури,  послуг
поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку; 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; 
організацією  та  керівництвом  за  проведенням  робіт  з  ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 
встановленням  кількісних  та  якісних  показників  виведення  з  ладу

транспортних  засобів,  промислових,  громадських  і  житлових  будинків  та
споруд,  комунальних і  енергетичних мереж,  засобів  зв’язку,  магістральних
газо-,  нафто-  або  інших трубопроводів,  залізничних вузлів,  портів,  мостів,
шляхопроводів тощо.

Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань,  що
виникають під час: 

функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;  
             здійснення заходів: 

щодо  соціального  захисту  населення,  що  постраждало  внаслідок
надзвичайної ситуації; 

щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення
надзвичайної ситуації; 

порушення  умов  належного  функціонування  об’єктів
життєдіяльності  населення,  національної  безпеки  і  оборони,  енергетики,
фінансів,  соціального  захисту,  охорони  здоров’я  та  навколишнього
природного середовища. 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
у режимі повсякденної діяльності:
здійснює  координацію  діяльності  щодо  розроблення  і  виконання

цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного
захисту та техногенно-екологічної безпеки; 

здійснює  заходи  щодо  забезпечення  захисту  населення,  сталого
функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних
втрат  та збереження національної  культурної  спадщини у разі  виникнення
надзвичайної ситуації; 

бере  участь  у  розгляді  питань  щодо  утворення  або  припинення
діяльності  підприємств,  установ  та  організацій  незалежно  від  форми
власності, що використовують небезпечні технології; 

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів,
розвитку  державної  системи  моніторингу  навколишнього  природного
середовища,  системи  цивільного  захисту,  форм  контролю  за
функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів; 



координує  здійснення  заходів  щодо  профілактики  та  локалізації
інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових
харчових отруєнь населення; 

у режимі підвищеної готовності: 
здійснює  заходи  щодо  активізації  роботи  з  проведення

спостереження  та  контролю  за  станом  навколишнього  природного
середовища,  перебігом  епідемій  і  спалахами  інфекційних  захворювань,
масовими  харчовими  отруєннями  населення,  обстановкою  на  потенційно
небезпечних  об’єктах  і  прилеглих  до  них  територіях,  прогнозування
можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів; 

організовує  розроблення  плану  комплексних  заходів  щодо  захисту
населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення
сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує  координацію  заходів  щодо  запобігання  виникненню
надзвичайної ситуації місцевого рівня; 

готує  пропозиції  щодо  визначення  джерел  і  порядку  фінансування
заходів реагування на надзвичайну ситуацію; 

координує заходи щодо створення  резерву  засобів  індивідуального
захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної
ситуації  та  ліквідації  її  наслідків,  визначає обсяги і  порядок використання
таких резервів; 

забезпечує  стабільне  виробництво,  передачу,  постачання  і
використання  енергоносіїв  у  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації
підприємствами,  установами  та  організаціями  паливно-енергетичного
комплексу;

у режимі надзвичайної ситуації: 
забезпечує  координацію,  організацію  робіт  та  взаємодію  органів

управління, сил та засобів цивільного захисту 
Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських

організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок
надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації
місцевого рівня; 

залучає  до  виконання  робіт  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної
ситуації  необхідні  рятувальні,  транспортні,  будівельні,  медичні  та  інші
формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих
та інших ресурсів і запасів; 

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення,
що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

встановлює  межі  зони,  на  якій  виникла  надзвичайна  ситуація,  та
організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання
і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня; 



організовує  здійснення  постійного  контролю  за  станом
навколишнього  природного  середовища  на  території,  що  зазнала  впливу
надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них
територіях; 

приймає  рішення  щодо  попередньої  класифікації  надзвичайної
ситуації  за  видом,  класифікаційними  ознаками  та  рівнем,  забезпечує
своєчасне  подання  до  територіального  органу  ДСНС  України  зазначених
матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету ради
об’єднаної  територіальної  громади інформацію про вжиті  заходи,  причини
виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також
пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку; 

у режимі надзвичайного стану: 
забезпечує  координацію,  організацію  робіт  та  взаємодію  органів

управління та сил цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми
ЄДС ЦЗ з  урахуванням особливостей, що визначаються згідно з  вимогами
законів  України  “Про  правовий  режим  воєнного  стану”,  “Про  правовий
режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів; 

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення
безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого
самоврядування.

Комісія має право: 
залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до

робіт  з  ліквідації  наслідків  надзвичайної  ситуації  місцевого  рівня  сили  і
засоби цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ; 

заслуховувати  інформацію  керівників  підприємств,  установ  та
організацій,  розташованих  в  межах  адміністративної  території  ради
об’єднаної територіальної громади, з питань, що належать до їх компетенції, і
давати їм відповідні доручення; 

одержувати  від  територіальних  органів  центральних  органів
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ
та  організацій,  розташованих  на  території  ради  об’єднаної  територіальної
громади,  матеріали  і  документи,  необхідні  для  вирішення  питань,  що
належать до її компетенції; 

залучати  до  участі  у  своїй  роботі  представників  територіальних
органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території ради
об’єднаної територіальної громади (за погодженням з їх керівниками); 

розглядати  матеріали  розслідувань  про  причини  виникнення  і
наслідки надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які
приймають рішення про відкриття та розгляд справи.

Головою Комісії є голова об’єднаної територіальної громади. 
Роботою Комісії  керує її  голова,  а  за  відсутності  голови – за  його

дорученням  заступник голови.  Засідання  Комісії  веде  голова  об’єднаної
територіальної громади, а за його відсутності –заступник сільського голови . 



Посадовий склад Комісії затверджується виконавчим комітетом ради
об’єднаної  територіальної  громади.  Персональний  склад  Комісії
затверджується  головою  Комісії.  Голова  Комісії  організовує  її  роботу  за
допомогою секретаріату.

Голова Комісії має право: 
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації

або  ліквідації  її  наслідків  будь-які  транспортні,  рятувальні,  відбудовні,
медичні  та  інші  сили  і  засоби  цивільного  захисту  відповідно  до
законодавства; 

приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на
надзвичайну ситуацію; 

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які
зробили вагомий внесок  у  запобігання  виникненню надзвичайної  ситуації,
ліквідацію її наслідків; 

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої
повноваження  заступникам  голови  Комісії.  Робочим  органом  Комісії
(секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань,
а також контроль за виконанням її рішень, є підрозділ з питань цивільного
захисту ради об’єднаної територіальної громади.

Комісія проводить засідання на постійній основі. 
Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома третинами

складу Комісії. 
Член Комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті

Комісією,  може  викласти  у  письмовій  формі  свою  особисту  думку,  що
додається до протоколу засідання.

Рішення  Комісії  оформляється  протоколом,  який  підписується
головою та секретарем Комісії. 

Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими
для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими
на території об’єднаної територіальної громади. 

За членами Комісії на час виконання завдань зберігається заробітна
плата за основним місцем роботи. 

Організація  побутового  забезпечення  членів  Комісії,  а  також
забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під
час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на відповідні виконавчі
органи ради об’єднаної територіальної громади. 

Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм
найменуванням.

Секретар виконавчого комітету                                        С.Бідненко 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету



№ 63  від 30.05.2019

                                                    
ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
об’єднаної територіальної громади

Голова комісії перший  заступник  сільського  голови
Рябуха В.С. 

Заступник голови комісії заступник  сільського  голови  Северин
В.М.

Секретар комісії – секретар виконавчого комітету  Бідненко
С.М. 

Члени комісії

Білінський Роман Миколайович – в.о. старости

Гончаренко  Олександр  Вікторович  –  спеціаліст  ІІ  категорії  сектору  ЖКГ,
благоустрою,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  розвитку
інфраструктури та містобудування

Провозьон Сергій Павлович, депутат сільської ради, працівник підрозділу МНС
(за згодою)

Непийвода  Тетяна  Іванівна,  завідуюча  Миколаївською  дільничною  лікарнею
ветеринарної медицини  (за згодою)

Костенко Віктор Васильович – депутат сільської ради (за згодою) 

Кіхтенко Наталія  Анатоліївна  –  директор  КНП МСР «АЗПСМ Різдва  Пресвятої
Богородиці» с. Миколаївка

Білінська Антоніна Володимирівна – головний лікар КНП МСР «АЗПСМ с. 
Постольне

Непийвода Інна Володимирівна – головний бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку та звітності 

                               – начальник відділу економічного розвитку та залучення 
інвестицій

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 64

30.05.2019                                                                                      с. Миколаїв

Про створення комісії з огляду та підготовки
пропозицій щодо подальшого використання
захисних споруд цивільного захисту
на території Миколаївської сільської ради

                Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 36,  ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні,  відповідно  до  вимог  «Порядку  створення,
утримання  фонду  захисних  споруд  цивільного  захисту  та  ведення  його
обліку»  (затверджений  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  вид
10.03.2017 № 138), Наказу МВС України вид 09.07.2018 № 579», 
виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради,  

вирішив:
1.  Створити  комісію  з  огляду  та  підготовки  пропозицій  щодо подальшого
використання  та  експлуатації  захисних  споруд  цивільного  захисту,
розташованих  на  території  Миколаївської  сільської  ради,  у  складі  згідно
додатку. /додаток 1 додається/.
2. Комісії з метою підготовки пропозицій: 
2.1 Визначити потребу в укритті  населення  Миколаївської сільської ради у
захисних спорудах цивільного захисту. 
2.2 Здійснити огляд захисних споруд з використанням паспортів на об’єкти
будівництва,  результатів  попередніх  оглядів  і  обстежень,  актів
бухгалтерського обліку, тощо. 
2.3 За  результатами  проведеної  роботи  комісії  скласти  акт  про  подальше
використання споруд за формою (додаток № 1). 
3. Балансоутримувачам захисних споруд, що є неготовими до використання за
призначенням як сховища, у разі обґрунтування необхідності та доцільності
використання їх у режимі протирадіаційного укриття, підготувати відповідні
звернення до виконавчого комітету. 
4.  Контроль  за  виконанням  даного   рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

Секретар ради                                                           В.НЕПИЙВОДА 



Додаток 1 до рішення
 виконавчого комітету

 № 64 від 30.05.2019
Склад

комісії з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого використання та
експлуатації захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території

Миколаївської сільської ради

Голова комісії Перший заступник 

сільського голови Рябуха В.С.

Заступник голови комісії заступник  сільського  голови  Северин
В.М.

Секретар комісії – Гончаренко  Олександр  Вікторович  –
спеціаліст  ІІ  категорії  сектору  ЖКГ,
благоустрою,  охорони  навколишнього
природного  середовища,  розвитку
інфраструктури та містобудування

Члени комісії

Білінський Роман Миколайович – в.о. старости

Бідненко Світлана Миколаївна – секретар виконавчого комітету 

Железняк  Людмила  Іванівна  –  спеціаліст  сільської  ради,  відповідальна  за
військовий облік 

Секретар виконавчого комітету                                      С.Бідненкко



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 65

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням
виконавчого комітету Миколаївської  сільської  ради № 70 від  31.05.2018 року
«Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
28.02.2017 № 04 «Про затвердження узгоджувальної  комісії  при виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1Варухі  Віталію Володимировичу на видалення 2 дерев за адресою: с.

Мар'ївка,  вул. Першотравнева (згідно акту №2 від 20 березня 2019 року).
2. Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,

АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради
Обливанцовій  І.Ю.  видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню  зелених
насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.

3.  Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:
                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
С.В. Самотой.

Секретар ради                                                      В. НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 66

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про організацію роботи у сфері
публічних закупівель 

Відповідно  до  частини   6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве

самоврядування в Україні, Закону України «Про публічні закупівлі», з метою

оптимізації використання бюджетних коштів замовниками торгів,  соціально-

економічного  розвитку,  максимальної  економії  та  ефективності  здійснення

закупівель,  недопущення  фактів  порушення  вимог  чинного  законодавства,

виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Головним  розпорядникам  та  одержувачам  бюджетних  коштів

Миколаївської сільської ради:

1.1.  вжити  заходів  щодо  забезпечення  здійснення  публічних  закупівель,

вартість предмета яких не перевищує сум, визначених Законом України «Про

публічні  закупівлі»,  з  максимальним  використанням  електронної  системи

закупівель  Ргоzогго  та  дотриманням  якісних  та  вартісних  показників

предмета закупівлі, передбачених чинним законодавством;

1.2. постійно здійснювати моніторинг електронних  закупівель.

2. Заслухати звіти головних розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів Миколаївської сільської ради, про вжиті заходи щодо здійснення 

електронних закупівель  на засіданні виконавчого комітету в грудні місяці 

2019 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Секретар ради                                                            В.НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 67

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження правил етичної поведінки
посадових осіб Миколаївської сільської ради

      Відповідно  до  статті  38  Закону  України  «Про  запобігання
корупції», статті  17 Закону  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування»,  наказу  Національного  агентства  України  з  питань
державної  служби  від  05  серпня  2016  року №  158 «Про  затвердження
Загальних  правил  етичної  поведінки  державних  службовців  та  посадових
осіб  місцевого  самоврядування»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України  31  серпня  2016  року  за  №  1203/29333,  та  з  метою  визначення
моральних  та  професійно-етичних  принципів  поведінки  працівників
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради під час виконання ними
своїх  службових  обов’язків,  виконавчий  комітет  сільської  ради,
вирішив:

       1. Затвердити  Правила етичної поведінки посадових осіб Миколаївської 
сільської ради (далі - Правила), що додаються.

2.  Керівникам  структурних  підрозділів  апарату  виконавчого  комітету
сільської  ради  та  начальникам  відділів    організувати  доведення  вимог
Правил до відома кожного працівника.

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

Секретар ради                                                         В.НЕПИЙВОДА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1164-17#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1164-17#n15


Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету
 сільської ради
від 30.05.2019 р. № 67 

ПРАВИЛА  ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.  Правила  етичної  поведінки  посадових  осіб  місцевого  самоврядування
Миколаївської сільської  ради (далі -  Правила) є узагальненням стандартів
етичної  поведінки  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  якими  вони
зобов'язані  керуватися  під  час  виконання  своїх  посадових  обов'язків,
впроваджується  з  метою  підвищення  рівня  довіри  населення  громади  до
влади,  підвищення  персональної  відповідальності  за  неналежне  виконання
професійних  обов'язків  працівниками  сільської  ради,  забезпечення
відкритості  в  роботі  сільської   ради,  а  також  попередження  випадків
порушення ділової та професійної етики.
2.  Правила розроблені на  основі  Загальних  правил  етичної  поведінки
державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого  самоврядування,
затверджених наказом Національного агентства України з питань державної
служби  від  05.08.2016  року  №158  «Про  затвердження  Загальних  правил
етичної  поведінки  державних  службовців  та  посадових  осіб  місцевого
самоврядування»,  Закону  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування», антикорупційного законодавства.
3.  Виконання  норм  і  правил  є  обов'язковим  для  всіх  посадових  осіб
Миколаївської сільської ради.
4.  Доповнення та зміни до даних Правил вносяться за відповідним рішенням
виконавчого комітету сільської ради.
2.  ЗАГАЛЬНІ  ОБОВ'ЯЗКИ  ПОСАДОВИХ  ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
1.    Посадові  особи  місцевого  самоврядування  при  виконанні  посадових
обов'язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб,
що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Акти  місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування,  прийняті  або  видані  у  межах  їхніх  повноважень,  є
обов'язковими  для  виконання  всіма  посадовими  особами  місцевого
самоврядування на відповідній території.
2.    Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані своєчасно і точно
виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування,
накази (розпорядження), доручення керівників (усні або письмові), що надані
на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами
України.



3.    У разі виникнення у посадової особи місцевого самоврядування сумнівів
щодо  законності  отриманого  для  виконання  наказу  (розпорядження),
доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження,
після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження),
доручення  (крім  явно  злочинного  наказу  (розпорядження),  доручення).
Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова
особа місцевого самоврядування зобов'язана у письмовій формі повідомити
про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.
У  разі  отримання  для  виконання  наказу  (розпорядження),  доручення,  які
посадова  особа  вважає  незаконними  або  такими,  що  становлять  загрозу
охоронюваним законом правам,  свободам чи  інтересам  окремих громадян,
юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в
письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.
4. Посадові особи місцевого самоврядування повинні сумлінно, компетентно,
результативно і відповідально виконувати свої посадові обов'язки, проявляти
ініціативу,  а  також  не  допускати  ухилення  від  прийняття  рішень  та
відповідальності за свої дії та рішення.
5.  Посадові  особи  місцевого  самоврядування  під  час  виконання  своїх
посадових обов'язків зобов'язані неухильно дотримуватись загальновизнаних
етичних  норм  поведінки,  бути  доброзичливими  та  ввічливими,
дотримуватись  високої  культури  спілкування  (не  допускати  використання
нецензурної  лексики,  підвищеної  інтонації),  з  повагою ставитись  до  прав,
свобод  та  законних  інтересів  людини  і  громадянина,  об'єднань  громадян,
інших  юридичних  осіб,  не  проявляти  свавілля  або  байдужість  до  їхніх
правомірних дій та вимог.
Посадові  особи місцевого самоврядування повинні  запобігати виникненню
конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.
6.  Посадові  особи  місцевого  самоврядування  зобов'язані  виконувати  свої
посадові  обов'язки  чесно  і  неупереджено,  незважаючи  на  особисті
ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не
виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, політичних,
громадських і релігійних організацій.
7. Посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно поліпшувати
свої  уміння,  знання  і  навички відповідно  до  функцій  та  завдань  займаної
посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати
організацію службової діяльності.
8.  Посадові  особи  місцевого  самоврядування  мають  дбати  про  авторитет
служби  в  органах  місцевого  самоврядування,  а  також  про  позитивну
репутацію  органів  місцевого  самоврядування,  що  включає  дотримання
правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості
роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.
9. Посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї
і національні традиції.
10.Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані з повагою ставитися
до  державних  символів  України,  використовувати  державну  мову  під  час



виконання своїх посадових обов'язків, не допускати дискримінації державної
мови.
11.Одяг посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-
ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.
12.Посадові  особи  місцевого  самоврядування  повинні  поважати  приватне
життя інших осіб.
3. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА.
1. Посадова особа місцевого самоврядування повинна використовувати своє
службове становище виключно для виконання своїх посадових обов'язків і
доручень керівників, наданих на підставі, у межах повноважень та у спосіб,
що передбачені законами України.
2.  Посадовим  особам  місцевого  самоврядування  заборонено  у  будь-який
спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому
числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників
бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та
заходах, що організовуються політичними партіями.
3.  Посадовим  особам  місцевого  самоврядування  забороняється
використовувати  свої  повноваження  або  своє  службове  становище  в
особистих  (приватних)  інтересах  чи  в  неправомірних  особистих  інтересах
інших  осіб,  у  тому  числі  використовувати  свій  статус  та  інформацію про
місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших
осіб.
4. ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
1. Посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати
ресурси територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову
інформацію,  технології,  інтелектуальну  власність,  робочий  час,  репутацію
тощо) тільки в межах посадових обов'язків та доручень керівників, наданих
на  підставі,  у  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що  передбачені  законами
України.
2.  При  виконанні  своїх  посадових  обов'язків  посадові  особи  місцевого
самоврядування  зобов'язані  раціонально  і  дбайливо  використовувати
комунальну власність,  постійно підвищувати ефективність її  використання,
уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань
та використання комунального майна або коштів у приватних інтересах.
3. Робочий  час  посадової  особи  місцевого  самоврядування  має
використовуватись для виконання своїх посадових обов'язків.
4.  Посадові  особи  місцевого  самоврядування  зобов'язані  використовувати
надані  їм  ресурси  таким  чином,  щоб  не  завдавати  шкоди  навколишньому
середовищу чи здоров'ю людей.
5.  Посадові  особи  місцевого  самоврядування  під  час  виконання  функцій
місцевого  самоврядування  зобов'язані  діяти  відповідно  в  інтересах
територіальної громади.
6. Посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому
числі поза службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які



можуть  зашкодити  інтересам  місцевого  самоврядування  чи  негативно
вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
1.  Посадовим  особам  місцевого  самоврядування  забороняється
розголошувати  персональні  дані  фізичних  осіб,  конфіденційну  та  іншу
інформацію  з  обмеженим  доступом,  режим  якої  встановлено  Законами
України  «Про  державну  таємницю»,  «Про  інформацію»,  «Про  захист
персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм
відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.
2.  Якщо  посадовим  особам  місцевого  самоврядування  стало  відомо  про
загрозу  чи  факти  неправомірного  поширення  інформації  з  обмеженим
доступом  вони  повинні  негайно  повідомити  про  це  безпосереднього
керівника.
6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ.
1.    Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється обмежувати
доступ  до  публічної  інформації,  крім  випадків,  встановлених  Законом
України «Про доступ до публічної інформації».
2.    Посадові  особи  місцевого  самоврядування  при  спілкуванні  під  час
виконання посадових обов'язків повинні дотримуватися таких правил:
2.1. надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;
2.2   своєчасно  надавати  відповідно  до  законодавства  іншим  посадовим
особам  місцевого  самоврядування  інформацію,  необхідну  для  виконання
ними посадових обов'язків;
2.3   викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та
послідовно для однозначного їх сприйняття.
3. Посадові  особи  місцевого  самоврядування  повинні  дотримуватися
встановленого  протоколу  у  відносинах  з  представниками  органів  влади
іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.
7.  ПОСАДОВІ  ОСОБИ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ МАЮТЬ
ПРАВО.
1.    На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе
з боку керівників, співробітників і громадян.
2.    На  оплату  праці  залежно  від  посади,  яку  вона  займає,  рангу,  який  їй
присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи.
3.    На просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів
роботи та атестації.
4.    На безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці.
5.    На соціальний і правовий захист.
6.   Отримувати  в  порядку,  встановленому  законодавством,  від  відповідних
органів  державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,
установ, організацій,  незалежно від їх підпорядкування та форм власності,
об'єднань  громадян,  окремих осіб  матеріали та  інформацію,  необхідні  для
виконання своїх службових обов'язків.



7.   У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо
матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами,
що  стосуються  проходження  нею  служби  в  органах  місцевого
самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування
відповідні пояснення та давати особисті пояснення.
8.    Вимагати проведення службового розслідування відповідно до чинного
законодавства  України  з  метою  спростування  безпідставних,  на  її  думку,
звинувачень або підозри щодо неї.
9.    Захищати  свої  законні  права  та  інтереси  в  органах  державної  влади,
органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.
8.  ПОСАДОВІ  ОСОБИ  МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ
НЕ МАЮТЬ ПРАВА.
1.Допускати в міжособовому спілкуванні чи публічних виступах будь-яких
висловлювань,  що принижують  національну,  людську  гідність  та  релігійні
переконання, а також будь-яких форм дискримінації.
2.Допускати  дій,  в  результаті  яких  може  необґрунтовано  постраждати
репутація колег та громадян.
3. Допускати протекціонізму в будь-яких проявах: привілеї та пільги мають
надаватися  лише  на  законних  підставах  згідно  з  чинним  законодавством
України з обов'язковим забезпеченням рівних можливостей.
4.  Розробляти  і  доводити  до  відома  інших  будь-які  матеріали,  що містять
неправдиві, неточні чи упереджені висновки та аналіз.
5. Отримувати в будь-якому вигляді винагороду чи подарунки від громадян та
юридичних осіб за вирішення їх питань.
6.  Провокувати  виникнення  конфліктних  ситуацій  у  відносинах  з
громадянами та юридичними особами.
7. Порушувати встановлений законодавством і нормативними актами порядок
розгляду звернень громадян та юридичних осіб.
8. Порушувати без поважних причин встановлений порядок, графік і норми
роботи Миколаївської сільської  ради та її виконавчого комітету.
9. Допускати без поважних причин запізнення на роботу та ділові зустрічі.
10. Порушувати діловий стиль в одязі.
11. Допускати порушення правопорядку та встановлених норм поведінки у
громадських місцях.
9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ  НОРМ  ПРАВИЛ
ПОВЕДІНКИ .
1.  Дотримання посадовими особами місцевого самоврядування вимог даних
Правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової
діяльності.
2. Керівники органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів
у  разі  виявлення  чи  отримання  повідомлення  про  порушення  Правил   в
межах  своєї  компетенції  відповідно  до  законодавства  зобов'язані  вжити
заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та
притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності,  а у випадках
виявлення  ознак  кримінального  або  адміністративного  правопорушення



також  поінформувати  спеціально  уповноважених  суб'єктів  у  сфері
запобігання корупції.
3.   Факти  порушення  посадовими  особами  вимог  даних  Правил
розглядаються комісією з етики.
4.  За  порушення  норм  поведінки,  посадові  особи  органів  місцевого
самоврядування  несуть  дисциплінарну  відповідальність  у  порядку,
передбаченому  Законом  України  «Про  службу  в  органах  місцевого
самоврядування» та Кодексом законів про працю України.
5.   Недотримання  вимог  даних  Правил вважається  порушенням  Присяги
посадової особи місцевого самоврядування. 

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 68

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету № 70 від 31.05.2018 року
«Про затвердження узгоджувальної комісії
при виконавчому комітеті
Миколаївської сільської ради»

Відповідно до пункту 7 статті 30, пункту 6 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до  Порядку видалення
дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених  пунктах»,  затверджених
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  1045  від  01.08.2006  року  зі
змінами,  з  метою  виконання   вимог  чинного  законодавства  в  частині
формування складу комісії  з питань визначення стану зелених насаджень та
їх відновної вартості та легітимності проведення засідань комісії, враховуючи
подання начальника відділу  земельних відносин та  комунальної  власності,
АПР та розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю. щодо внесення змін
до складу узгоджувальної комісії, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 31.05.2018 року 
№ 70 «Про затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому 
комітеті Миколаївської сільської ради», а саме  внести зміни до 
кількісного та персонального складу узгоджувальної комісії при 
виконавчому комітеті сільської ради.

2. Затвердити склад комісії у кількості 6 осіб згідно додатку.  
3. Рішення  виконавчого  комітету  №  70  від  31.05.2018  року  «Про

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті
               Миколаївської сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

Секретар ради                                                            В.НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до рішення
 виконавчого комітету 

№ 68 від 30.05.2019 року
СКЛАД

узгоджувальної комісії 
при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради

1. Обливанцова Ірина Юріївна -                               голова комісії    
начальник відділу земельних відносин
та комунальної власності, 
АПР та розвитку сільських територій;

 2.Білінський Роман Миколайович-                            член  комісії
  

в.о. старости

3. Скорик Сергій Іванович  - член комісії
     лісничий Сумського агролісгоспу
(за згодою)

4. Депутат виборчого округу 
на якому працює комісія                                                       член комісія
(за згодою)

5.Заявник (фізична чи юридична особа) член комісії

6. Представник державної  екологічної член комісії 
Інспекції у Сумській області
( за необхідності) 

Секретар виконавчого комітету                                                С.Бідненко 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 69

28.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про утворення постійної комісії для виявлення
та упорядкування на території ради безхазяйного майна  
          Відповідно до підпунктів 5, 9, 10 пункту «б» статті 30, статті 52 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою  виявлення  та
упорядкування  безхазяйного  нерухомого  майна   (житловий  фонд,  будівлі,
споруди), об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть виявлені на території
населених  пунктів  сільської  ради,  що  не  мають  балансоутримувачів  та
власників,  а  також  відумерлої  спадщини,  відповідно  до   рішення 
Миколаївської  сільської  ради  від  23  травня  2019  р.  "Про  затвердження
Положення  щодо  порядку  виявлення,   обліку  та  зберігання  безхазяйного
майна,  прийняття  цього  майна  до  комунальної  власності  Миколаївської
сільської ради", виконком сільської ради
 
                                                   вирішив:
1.  Утворити постійну комісію по виявленню та упорядкуванні безхазяйного
нерухомого  майна  (житловий  фонд,  будівлі,  споруди),  об’єктів  соціальної
інфраструктури, що не мають балансоутримувачів та власників і відумерлій
спадщині, у кількісному складі 9 осіб.
2. Затвердити Положення про постійну комісію по виявленню безхазяйного
нерухомого  майна  (житловий  фонд,  будівлі,  споруди),  об’єктів  соціальної
інфраструктури, що не мають балансоутримувачів та власників і відумерлій
спадщині( додаток № 1.).
3.  Затвердити  персональний  склад постійної  комісії  по  виявленню  та
упорядкуванню  безхазяйного  нерухомого  майна  (житловий  фонд,  будівлі,
споруди),  об’єктів  соціальної  інфраструктури,  що  не  мають
балансоутримувачів та власників і відумерлій спадщині (додаток № 2 ).
4.  Постійно діючій комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої
спадщини:
 -  проводити  облік  безхазяйного  нерухомого  майна,  розташованого  на
території сільської  ради;
 -  забезпечити підготовку звернень сільської  ради про постановку на облік
об'єктів нерухомого майна як безхазяйних;



 -  здійснювати  заходи  щодо  виявлення  (встановлення)  на  території
сільської ради  об'єктів  нерухомості,  що  не  мають  власників  або  власники
яких невідомі;
 -  здійснювати заходи щодо  збереження та утримання об'єктів безхазяйного
нерухомого майна з моменту його виявлення (встановлення).
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
сільського голови  Рябуху В.С.
 
Секретар ради                                                                   В.НЕПИЙВОДА



Додаток №1до рішення  виконкому
Миколаївської  сільської ради № 69 
від 30 травня  2019 року  

 
Положення

про постійну комісію по виявленню об'єктів безхазяйного нерухомого 
майна, яке  знаходиться на території Миколаївської сільської ради

 
1. Загальні положення

Постійна  комісія  по  виявленню  об'єктів  безхазяйного  нерухомого
майна,  що  знаходиться  на  території населених  пунктів  Миколаївської
сільської  ради  (далі  Комісія)  є  органом  при  виконавчому  комітеті,  який
опікується питанням  виявлення об'єктів безхазяйного майна, що знаходиться
на території Миколаївської сільської ради.
 В  своїй  діяльності  Комісія  керується  статтею  335  Цивільного  Кодексу
України,   підпунктами  5,  9,  10   статті  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  рішенням 35 сесії Миколаївської сільської ради
від   23  травня   «Про  затвердження  Положення  щодо  порядку  виявлення,
обліку  та  зберігання  безхазяйного  майна,  прийняття  цього  майна  до
комунальної власності Миколаївської сільської ради». 

Комісія створюється з метою  фіксації факту наявності  безхазяйного
нерухомого  майна  на  території  населених  пунктів  сільської  ради  для
подальшого  проведення  виконавчим  комітетом  обліку  житлового  фонду,
нежитлових приміщень, нерухомого майна на території ради та здійсненням
контролю за його використанням, наданням пропозиції щодо використанням
майна для задоволення потреб громади.  

ІІ. Основні функції Комісії.
2.1.  Виявлення  об'єктів  безхазяйного  майна,  що  знаходиться  на
території населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради.  Інспектування
виявленого  безхазяйного  майна  у  місці  його  розташування  та  складення
відповідного  акту,   затвердженого  положенням  щодо  порядку  виявлення,
обліку  та  зберігання  безхазяйного  майна,  прийняття  цього  майна  до
комунальної  власності  Миколаївської  сільської  ради,  який  підписують  всі
присутні члени комісії та передають на затвердження виконавчого комітету. 
ІІІ. Порядок роботи Комісії.
3.1.  Голова  Комісії  організовує  і  направляє  роботу  Комісії,  визначає  дату
проведення засідання.
На час відсутності голови Комісії його функції виконує секретар Комісії.
3.2. Засідання  Комісії проводяться по мірі необхідності.
3.3.  Рішення  приймаються  шляхом  відкритого  голосування  простою
більшістю голосів членів Комісії. При  голосуванні кожен член Комісії має



один голос. У випадку рівності голосів право голосу залишається за головою
комісії.
3.4.  Комісія  правомірна приймати рішення із  питань,  які  відносяться до її
компетенції, у випадку, коли на її засіданні не менше 2/3 складу Комісії.
3.5. Рішення Комісії оформляється протоколом. 
ІV.Відповідальність і права Комісії
4.1  Комісія  несе  відповідальність  за  несвоєчасне  і  неякісне  виконання
покладених на неї завдань.
4.2.  Комісія має право здійснювати  запити і  одержувати від  структурних
підрозділів виконавчого комітету Миколаївської  сільської ради  документи та
інформацію, необхідну для виконання завдань, що стоять перед нею, згідно
законодавства.
 
     
Секретар виконавчого комітету                                С.Бідненко 

 



Додаток №2
до рішення виконкому
Миколаївської  сільської
ради № 69 від 30.05.2019

 
Склад комісії

по виявленню безхазяйного нерухомого майна (житловий фонд,
будівлі, споруди), об’єктів соціальної інфраструктури, що

не мають балансоутримувачів та власників і відумерлій спадщині на території
населених пунктів Миколаївської сільської ради

 
1. Рябуха  Віктор Сергійович –  перший заступник сільського  голови  -

голова комісії;
2. Гончаренко Олександр Вікторович -  спеціаліст ІІ  категорії  сектору

житлово - комунального господарства - секретар комісії;
3. Шевченко Віта Юріївна - спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та

звітності - член комісії;
4. Білінський Роман Миколайович – в.о. старости - член комісії;
5. Зубко Ніна Василівна - депутат Миколаївської сільської ради - член

комісії; (за згодою)
6. Непийвода Тетяна Іванівна - депутат Миколаївської сільської ради -

член комісії; (за згодою) 
7. Костенко Віктор Васильович - депутат Миколаївської сільської ради -

член комісії; (за згодою)
8. Черненко Олена Андріївна -  депутат Миколаївської сільської ради -

член комісії; (за згодою)
9. Рахімова  Неля  Володимирівна –  спеціаліст  відділу  земельних

відносин,  комунальної  власності  АПР  та  розвитку  сільських
територій.                                

 Секретар виконавчого комітету                                            С. Бідненко 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 70

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з усунення
недоліків виявлених під час перевірки виконання
вимог законодавства в частині здійснення делегованих
повноважень у сфері охорони навколишнього
природного середовища

Відповідно  до  підпункту  1  пункту  «б»  статті  33,  статті  52  Закону
України Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  на
виконання  припису  №  168/04  від  11.05.2019  року  Державної  екологічної
інспекції у Сумській області, з метою усунення порушень природоохоронного
законодавства, виявлених на території Миколаївської сільської ради під час
перевірки  дотримання  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього
природного  середовища  та  виконання  чинного  законодавства  в  частині
здійснення делегованих повноважень, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити  план  організаційно  –  технічних  заходів  по  усуненню
недоліків  виявлених  під  час  перевірки  дотримання  виконавчим
комітетом Миколаївської сільської ради законодавства у сфері охорони
навколишнього природного середовища.  додаток 1 додається.

2. Відповідальним  виконавцям  заходів   затверджених  в  п.  1  даного
рішення надавати звіт про виконання заходів  до загального відділу  та
дотримуватися термінів надання інформації. 

3. Загальному  відділу  виконавчого  комітету  (Лещенко  А.М.)  зведену
інформацію  про  виконання   припису  №  168/04  від  11.05.2019  року
направляти не пізніше 3 днів після закінчення встановленого терміну
до Державної екологічної інспекції у Сумській області. 

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

Секретар ради                                                                  В.НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
№ 70 від 30.05.2019

План 
організаційно – технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час
перевірки дотримання виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

№
п/п

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний
виконавець

1. Розробити  схему  санітарної
очистки  населених  пунктів
сільської ради

01.11.2019 Обливанцова  І.Ю.
(начальник  відділу
земельних  відносин,
комунальної
власності,  АПР  та
розвитку  сільських
територій

2. Провести роботи по виявленню та
ліквідації  несанкціонованих
сміттєзвалищ  на  території
населених пунктів сільської ради 

01.10.2019

 постійно слідкувати
за  появою
несанкціонованих
сміттєзвалищ

Гончаренко О.В.

спеціаліст  сектору
жкг,  благоустрою,
охорони
навколишнього
природного
середовища

3. Контролювати стан вивозу ТПВ та
стан  заключених  договорів  на
вивіз  ТПВ  на  території  всіх
населених пунктів 

постійно Гончаренко О.В.

спеціаліст  сектору
жкг,  благоустрою,
охорони
навколишнього
природного
середовища

4. Провести  інформаційну  роботу  з
депутатським  корпусом  та
членами  виконавчого  комітету
щодо  доведення  до  відома
населення територіальної громади
інформації  про  необхідність
роздільного сортування сміття

01.09.2019

постійно 

Бідненко С.М. 

секретар  виконавчого
комітету

5. При  формування  місцевого
бюджету на 2020 рік передбачати
кошти на забезпечення безпечного
зберігання  непридатних  та
заборонених  до  використання
хімічних засобів захисту рослин

Пашкурова В.В. 

начальник
фінансового
управління

Секретар виконавчого комітету                                 С.Бідненко 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 71

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження графіку вивезення
твердих побутових відходів з території
населених пунктів Миколаївської сільської ради
ФОП Шкарупа О.В.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  відповідно до статті  21 Закону України «Про відходи»,  статті  10
Закону України «Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 № 2807-
IV”  (зі  змінами),  з  метою  забезпечення  повного  збирання  і  своєчасного
видалення відходів та утримання території Миколаївської  сільської ради в
належному санітарному стані,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:
1. Затвердити графік вивезення твердих побутових відходів з населених

пунктів Миколаївської сільської ради на 2019 рік безконтейнерним способом,
згідно додатку 1. 

2.  Відділу  земельних  відносин  та  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  (Обливанцова  І.Ю.)  провести  обстеження
території  населених  пунктів  та  визначити   місця  для  розташування
контейнерних  майданчиків  для  складування  ТПВ  та  роздільного  способу
сортування та вивозу  сміття. 

3. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова
В.В.)  передбачити  в  проекті  бюджету  на  наступний  рік  видатки  на
облаштування  місць  для  розміщення  майданчиків  для  збору  ТПВ  та
встановлення контейнерів для роздільного збору сміття. 

4.ФОП  Шкарупа  О.В.  забезпечити  збирання,  перевезення  побутових
відходів,  згідно  затверджених  графіків  та  вимог  чинного  законодавства
України. 

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

Секретар ради                                                                     В.НЕПИЙВОДА



Додаток 1 до рішення
виконкому  №  71  від

30.05.2019

Графік 
вивезення ТПВ ФОП Шкарупа Олександром Вікторовичем 
з території населених пунктів Миколаївської сільської ради

Вивіз сміття з території населених пунктів здійснюється кожного 
першого та третього тижня місяця:

вівторок з населених пунктів:
1. Гриценкове
2. Васюківщина
3. Северинівка
4. Рогізне 
5. Мар’ївка

середа з населених пунктів:
1. Соколине
2. Склярівка
3. Линтварівка
4. Над’ярне 
5. Вербове
6. Софіївка
7. Бурчак

четвер з населених пунктів:
1. Постольне
2. Лікарське
3. Степаненкове

п’ятниця з населених пунктів:
1.Кекине
2. Капітанівка

субота з населених пунктів:
1.Миколаївка
2.Спаське

неділя з населених пунктів:



Секретар виконавчого комітету                                   С.Бідненко   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 72

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання протокольного рішення 
Сумської обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
від 18.04.2019 року № 02 

  
На  виконання  протокольного  рішення  Сумської  обласної  комісії  з

питань  техногенно  –  екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  № 02
від18 квітня 2019 року, розпорядження голови Сумської ОДА від 20.04.2015
року  №  212-ОД  «Про  заходи  щодо  запобігання  виникненню  пожеж  в
агропромисловому комплексі та лісовому господарстві на 2015 – 2019 роки»,
підпункту  6  пункту  «б»  статті  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  з  метою координації  дій виконавчого комітету,
підприємств, що здійснюють господарську діяльність на території, установ та
закладів  комунальної  власності,  забезпечення  контролю  за  здійсненням
заходів  щодо  захисту  населення  і  територій  від  пожеж  та  надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  запобігання  та  протидії
масовим пожежам лісів,  торфовищ і  сільськогосподарських угідь у  літній
період 2019 року, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Затвердити комплексний план заходів на 2019 рік з протидії пожежам у 

лісових масивах, сільгоспугіддях та інших земельних ділянках. 
/додаток 1 додається/.

2. Відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженому пунктом 1 
даного рішення,  забезпечити виконання заходів відповідно термінів 
виконання. 

3. Відповідальному  за  пожежну  безпеку  на  території  громади  (Рябуха
В.С.):

3.1. у  разі  порушення нормальних умов життєдіяльності  населення та
сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення розташованих
на  підвідомчій  території,  пов’язаних  з  масовими  пожежами  в
природих  екосистемах,  забезпечити  оперативне  реагування
відповідно до компетенції;

3.2. при  необхідності  передбачити  можливість  співфінансування
протипожежних заходів з обласного фонду охорони навколишнього
природного  середовища  для  проведення  відповідних  робіт  на



пожежонебезпечних  ділянках  з  використанням  каналів
меліоративних систем;

3.3. провести  обстеження  водойм,  що  розташовані  на  підвідомчій
території  та у разі необхідності здійснити заходи для безпечного та
доступного підїзду до природних водо джерел;

3.4. провести  облаштування  всіх  водонапірних  башт  комунальної
власності  пожежними  кранами  чи  пожежними  гідрантами,
перевірити їх справність.

4. Секретарю  виконавчого  комітету  Бідненко  С.М.  забезпечити
організацію засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС для розгляду
питання стану інфекційної захворюваності на підвідомчій території.  

Секретар ради                                                        В.НЕПИЙВОДА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 73

30.05.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про розгляд заяви гр. 
щодо уточнення адреси житлового будинку

            Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30, пунктом  1 статті 52
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши та
обговоривши  заяву  гр.____________,  спадкоємця  майна  померлої
__________________,  про  уточнення  адреси  житлового  будинку  в  селі
Сумського району Сумської області у зв’язку з виявленими розбіжностями у
документах,  де  згідно  свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом  від
27.07.1995 року посвідченого  Сумською районною державною нотаріальною
конторою Сумської області № 1330 значиться за адресою: Сумська область ст.
Сумського району с. Степаненкове буд. вул. Головашівка,  згідно свідоцтва
про право власності від 27.07.1995 року посвідченого Сумською районною
державною  нотаріальною  конторою  Сумської  області  №   значиться  за
адресою: під номером /,  за  даними погосподарського обліку Миколаївської
сільської ради житловий будинок, який обліковується за померлою 29.04.2018
року, знаходиться в селі,  з метою впорядкування нумерації домоволодінь в
селі  Степаненкове  Сумського  району  Сумської  області  та  у  зв’язку  з
відсутністю в даному населеному пункті вулиці ст. Головашівка, виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Уточнити  адресу  житлового  будинку  померлої

_________________________село  Степаненкове  Сумського  району
Сумської області.

Секретар ради                                                               В.НЕПИЙВОДА
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