
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 74

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про здійснення делегованих
повноважень на території сільської ради   

Відповідно  до  пункту  2  статті  11  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради в
своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Пре-
зидента  України  і  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями  голови
обласної  державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної
державної адміністрації щодо виконання делегованих повноважень органів ви-
конавчої влади.

Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання
делегованих повноважень на території ради. 

Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  приймаються
відповідні  рішення  виконавчого  комітету  та  видаються  розпорядження
сільського голови.

           Так за І півріччя 2019 року із 85 рішень виконавчого комітету щодо
виконання  делегованих  повноважень  прийнято  36  рішень  та  видані  18
розпоряджень сільського голови делегованого характеру.  

          Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності
(відповідно  до  статей  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»)  показує,  що  основна  кількість  рішень  стосується  роботи  в  сфері
житлово  комунального  господарства,  побутового,  торговельного
обслуговування,  громадського  харчування,  транспорту  та  зв’язку  (ст.  30),
роботи  у  сфері  соціального  захисту  населення,  (ст.  34),  питань  цивільного
захисту (ст. 36). Також протягом першого півріччя  на засіданнях виконавчого
комітету  було  заслухано  звіти  начальників  відділів  про  роботу  відділів  за
минулий рік,    про виконання закону України «Про освіту». 

             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 72 фізичних осіб
підприємців, 14 юридичних осіб. 

Виконавчий  комітет  постійно  приділяє  увагу  створенню  умов  щодо
розвитку  мережі  підприємств  торгівлі,  побутового  обслуговування,



встановленню  зручного  для  населення  режиму  роботи  цих  закладів,  та
дотримання  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів.  Питання  роботи
закладів торгівлі заплановано до розгляду на черговому засіданні виконавчого
комітету. На території ради працює 17 магазинів. На сьогодні попит населення
в  товарах  першої  необхідності  повністю  задовольняється.  На  засіданнях
виконавчого  комітету  обговорюються  питання  виконання  делегованих
повноважень у сфері соціального захисту населення. Зокрема заслуховуються
звіти  відділу  соціального  обслуговування  населення  вдома  та  начальника
відділу надання адміністративних послуг про роботу з пільговою категорією
населення на території ради.

Також  на  засіданні  виконавчого  комітету  заслуховується  питання
роботи  Служби  в  справах  дітей.  Регулярно  проводяться  обстеження  умов
проживання дітей, які потрапили в складні життєві обставини.   

Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану,
вчинює нотаріальні дії. За І півріччя 2019 року вчинено 70 нотаріальних дій,
зареєстровано 40 актів цивільного стану.

Для  створення  належних  умов  роботи  представникам  органів
внутрішніх  справ,  в  приміщенні  сільської  ради  виділене  місце  для  роботи
дільничного інспектора поліції з проведення прийому громадян.

Також виконуються  делеговані  повноваження  в   організації  призову
громадян на строкову військову службу, та на період проведення мобілізації,
виконання  вимог  законодавства  щодо  розгляду  звернень  громадян,
вирішуються  питання  про  надання  допомоги  пов’язану  з  охороною
материнства  і  дитинства,  здійснюється  статистичний  облік  громадян,  які
постійно та тимчасово проживають на території сільської ради, здійснюється
облік дітей шкільного та дошкільного віку, проводиться повідомча реєстрація
колективних  договорів,  в  першому  півріччі  було  проведено  дві  повідомної
реєстрації,  та  зареєстровано  два  внесених  змін  до  колективних  договорів,
здійснюється  контроль  за  дотриманням  земельного  та  природоохоронного
законодавства, вирішуються земельні спори (відповідно до законодавства).

Враховуючи зазначене  вище,  керуючись  пунктом 2  статті  76  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
розпорядження голови Сумської РДА № 52 – ОД від 26.02.2016 року «Про
контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумського
району  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади»,  з  метою
належного  виконання  виконавчим  комітетом  Миколаївської   сільської  ради
делегованих повноважень органів виконавчої влади,  

виконавчий комітет сільської ради 

В И Р І Ш И В:



1. Інформацію секретаря виконавчого комітету  про виконання делегованих
повноважень  виконавчим  комітетом  Миколаївської  сільської  ради  –
прийняти до відома. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М.:
2.1. при підготовці планів роботи виконавчого комітету надавати пропозиції
щодо  заслуховування  на  засіданні  виконавчого  комітету  звітів  завідуючих
установами у частині виконання ними делегованих повноважень;

2.2.  забезпечувати  виконання  основних  положень  другого  розділу  статей
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

 2.3.  кожного  півроку  заслуховувати  на  засіданнях  виконавчого  комітету
інформацію про здійснення делегованих  повноважень на території сільської
ради.

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

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ



ІНФОРМАЦІЯ

про виконання виконавчим органом Миколаївської  сільської ради

делегованих повноважень органів виконавчої влади

за  І півріччя 2019 року

На засіданнях виконавчого комітету Миколаївської  сільської ради
було розглянуто ряд питань делегованого характеру згідно Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

Зміст питання Дата
проведення

виконкому

№
рішенн

я

1 Про  роботу  служби  у  справах  дітей Миколаївської
сільської ради у 2018 році. 

(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

28.01.2019  01

2 Про  стан  сплати  орендної  плати  та  земельного
податку  до  місцевого  бюджету  Миколаївської
сільської ради у 2018 році. 

(ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища)

28.01.2018 02

3 Про стан військово – облікової роботи на території

Миколаївської сільської ради у 2018 році та хід 
виконання рішення виконавчого комітету сільської 
ради від 28.09.2018 № 130 «Про підготовку та 
проведення чергового призову громадян 
Миколаївської об’єднаної територіальної громади на 
строкову військову службу у жовтні-листопаді 2018 
року».

(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)

28.01.2019 03

4 Про  хід  виконання  рішення  виконавчого  комітету
сільської  ради  від  30.08.2018  №  111  «Про
затвердження Плану спроможних мереж надання
первинної  медичної  допомоги  Миколаївської
сільської ради». 

(ст.  32  Повноваження  у  сфері  освіти,  охорони  здоров’я,  культури,
фізкультури і спорту)

28.01.2019 04

5 Про затвердження Плану заходів з реалізації 
Стратегії державної політики з питань здорового та 
активного довголіття населення на період до 2022 

28.01.2019 08



року на території Миколаївської сільської ради. 

(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

6 Про  затвердження  плану  основних  заходів
цивільного захисту на 2019 рік.

(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)  

28.01.2019 09

7 Про надання дозволу на тимчасову виносну торгівлю
з лотків.

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту та зв’язку) 

28.01.2019 11

8 Про зняття ХХХХХХХХ з обліку дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, у зв’язку
з набуттям нею статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування.

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення)

28.01.2019 12

9 Про закріплення права користування житловим 
приміщенням дитиною позбавленою батьківського 
піклування. 

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення)

28.01.2019 13

10 Про зняття ХХХХХХХХ з обліку дитини, яка 
перебуває у складних життєвих обставинах, у зв’язку
з набуттям нею статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування.

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення)

28.01.2019 14

11. Про внесення змін до персонального складу
членів  постійних  комісій  виконавчого  комітету
сільської ради
(Ст.  38  Повноваження  щодо  забезпечення  законності,  правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян)

28.02.2019 20

12 Про виконання рішення виконавчого комітету № 02 
від 28.01.2019 року «Про стан сплати орендної плати 
та земельного податку до місцевого бюджету 
Миколаївської сільської ради у 2018 році 

(ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища)

28.02.2019 24

13 Про  поміщення в спеціалізований заклад особи 
похилого віку

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захист населення)

28.02.2019 26



14 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єктам
нерухомості

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово – комунального господарства, 
побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту і 
зв’язку) 

28.02.2019 28

15 Про  стан роботи із зверненнями громадян

(ст.  38  Повноваження  щодо  забезпечення  законності,  правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян)

29.03.2019 27

16 Про згоду на реєстрацію місця проживання 

малолітнього ХХХХХХХХХХХХХ

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення) 

29.03.2019 35

17 Про затвердження Порядку 
встановлення/погодження 

тарифів на житлово  – комунальні послуги 

(ст. 28 Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін)

16.04.2019 36

18 Про затвердження та введення в дію протоколу 
конкурсної комісії щодо визначення виконавця 
послуг із збирання та вивезення твердих побутових 
відходів на території Миколаївської сільської  ради

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту та зв’язку) 

16.04.2019 37

19 Про організацію та проведення чергового призову 
громадян України на строкову військову службу у 
квітні-червні 2019 року на території Миколаївської 
сільської ради

(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)

16.04.2019 41

20 Про зняття ХХХХХХХХХХХХХ з обліку дитини, 
що перебуває у складних життєвих

обставинах, у зв’язку з набуттям ним статусу дитини,

позбавленої батьківського піклування

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення)

16.04.2019 46

21 Про встановлення  опіки/піклування над дитиною, 
позбавленою батьківського піклування 

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення)

16.04.2019 48

22 Про  присвоєння поштової адреси об’єкту  16.04.2019 53



нерухомого майна –житловому будинку 

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку)

23 Про  присвоєння поштової адреси об’єкту  
нерухомого майна –житловому будинку

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту і зв’язку)

16.04.2019 54

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

(ст. 32 Повноваженням в сфері освіти, охорони здоровся, культури, 
фізкультури і спорту

30.05.2019 57

25 Про заходи щодо додержання земельного та 
природоохоронного законодавства за використанням 
і охороною земель на території Миколаївської 
сільської ради 

(ст. 33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища) 

30.05.2019 58

26 Про закріплення права користування житловим 
приміщенням дитиною позбавленою батьківського 
піклування

(ст. 34 Повноваження в сфері соціального захисту населення) 

30.05.2019 59

27 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету

№ 79 від 31.05.2018 року «Про створення 
евакуаційної комісії»

(ст. 36 Повноваженням в галузі оборонної роботи)

30.05.2019 62

28 Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Миколаївської  об’єднаної 
територіальної громади.  

(ст. 36 Повноваженням в галузі оборонної роботи)

30.05.2019 63

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

(ст. 36 Повноваженням в галузі оборонної роботи)

30.05.2019 64

30 Про утворення постійної комісії для виявлення 30.05.2019 68



та  упорядкування  на  території  ради  безхазяйного
майна  

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту та зв’язку)

31 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

(ст. 33 Повноваження сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища)

30.05.2019 70

32 Про виконання протокольного рішення 

Сумської обласної комісії з питань ТЕБ та НС 

від 18.04.2019 року № 02 

(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)

30.05.2019 72

33 Про уточнення поштової адреси

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,  
транспорту і зв’язку)

30.05.2019 73

34 Про стан роботи із зверненнями громадян

за І півріччя 2019 року

(ст. 38 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав і законних інтересів громадян)

27.06.2019 75

35 Про дотримання законодавства щодо захисту прав 
споживачів

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,  
транспорту і зв’язку)

27.06.2019 80

36 Про уточнення поштової адреси

(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування,  
транспорту і зв’язку)

27.06.2019 81

2. Питання соціально – економічного розвитку території в І півріччі  на 
засіданнях виконкому розглядалося 28.02.2019, прийняте рішення виконкому 
№ 19.

3.У І півріччі  2019 року  кандидатури для призначення на посаду керівників 
підприємств, установ виконкомом сільської ради не погоджувалися.



4. На території сільської ради освітні послуги надають один  загальноосвітній
заклад, два навчально виховні комплекси, один дитячий навчальний заклад, 
медичні послуги надають дві амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини, два фельдшерських пункти, один фельдшерсько акушерський 
пункт. Культурно – мистецькі послуги та просвітні послуги надають 7 
закладів культури та 6 бібліотек. 

5. При виконкомі сільської ради діє опікунська комісія, засідання якої 
проводяться по мірі необхідності. 

6. На засіданнях виконкому розглядаються питання  про благоустрій 
населених пунктів -  рішення № 29 від 29.03.2019 року. У квітні  місяці були  
проведені суботники  по прибиранню при будинкових територій та вивіз 
сміття, упорядкування території кладовищ.

7. Відповідальною за ведення військового обліку  ведеться картотека 
військовозобов’язаних.

10. Розглянуто письмових звернень громадян -   ,  ведуть особистий прийом 
громадян сільський голова та секретар виконкому.

11. Вчинено нотаріальних дій – 70;

 зареєстровано 40 актів  цивільного стану. 

12. Адміністративна  комісія провидить свої засідання по мірі надходження 
адмінпротоколів.

15. В І півріччі 2019 року договір на проведення громадських робіт з 
Сумським РЦЗ не укладався, громадські роботи не проводилися. 

Секретар виконавчого комітету                                       С.БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 75

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан роботи із зверненнями громадян
за І півріччя 2019 року

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

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

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян,

 виконком сільської ради, 

вирішив:

1.       Інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету
Лещенко А.М. взяти до відома (додається).

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

1) забезпечити  додержання  вимог  Закону  України  «Про  звернення
громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першоче-
ргові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного



права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Рішення виконавчого комітету № 27 від 29.03.2019 «Про стан роботи із
зверненнями  громадян  за  І  квартал  2019  року»  вважати  таким,  що
втратило чинність. 

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

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 76

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан виконавської дисципліни  

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

ВИРІШИВ:

1. Інформацію  про  стан  виконавської  дисципліни  у  Миколаївській
сільській раді за ІІ квартал 2019 року взяти до відома (додається).

2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретарю  виконавчого
комітету, начальникам відділів сільської ради:

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

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

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

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

      3.        Загальному відділу виконавчого комітету сільської ради (Лещенко
А.М.):



      3.1.   здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих
доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;

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

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

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

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

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 77

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про план роботи виконавчого
комітету на третій квартал 2019 року

Відповідно  до  статті  40,  статті  52,  пункту  6  статті  59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Регламенту  роботи
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням
виконавчого комітету № 02 від 28.02.2017 року, з метою якісного планування
роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської ради протягом третього
кварталу 2019 року, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради на ІІІ квартал 2019 року. 

2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, секретарю виконавчого комітету 
забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи.

3. Загальному відділу виконавчого комітету здійснювати контроль за 
виконанням плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для 
виконання відповідних заходів.  

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

        Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ

Додаток 1 до  рішення виконавчого 



 комітету № 77 від 27.06.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ

ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ТРЕТІЙ КВАРТАЛ
2019 РОКУ

№ п\п Питання для розгляду Відповідальний за
підготовку 
матеріалів 

Дата розгляду Доповідає 

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЛИПЕНЬ

1.

 

Про стан роботи з пільговою 
категорією населення, забезпечення їх
паливом на 2019 -2020 рр.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Глиненко Л.М.

Луценко О.О.

2. Про затвердження плану заходів з 
нагоди

проведення святкування Дня села 
Лікарське.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В.

3. Про затвердження плану заходів з 
нагоди

проведення святкування Дня села 
Лікарське.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В. 

4. Про затвердження плану заходів з 
нагоди

проведення фестивалю День Меду.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В. 

5. Про затвердження плану заходів з 
нагоди

проведення святкування Дня села 
Северинівка.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В.

6. Про затвердження плану заходів з 
нагоди проведення святкування Дня 
села Склярівка.

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В.

7. Про затвердження плану заходів з 
нагоди

проведення святкування Дня Прапора 
та Дня Незалежності України

Бідненко С.М. 30.07.2019 Феніна С.В.

СЕРПНЕЬ



1. 

2.

 

Про стан торгівельного 
обслуговування на території сільської 
ради.

Про підсумки оздоровлення  дітей в 
навчальних та дошкільних закладах 
Миколаївської сільської ради 
протягом літнього періоду 2019 року

Бідненко С.М. 

Бідненко С.М. 

27.08.2019

27.08.2019

   Бідненко С.М.

Макшеєва Н.С. 

3. Про призначення відповідальних за 
теплопостачання по установах та 
закладах сільської ради

Бідненко С.М. 27.08.2019 Рябуха В.С.

4. Про додержання законодавства про 
працю та зайнятість населення на 
території Миколаївської сільської 
ради. 

Бідненко С.М. 27.08.2019 Бідненко С.М. 

5. Про здійснення контролю за 
охороною праці, забезпеченням 
соціального захисту працівників.

Бідненко С.М. 27.08.2019 Бідненко С.М.

Макшеєва Н.С.

Кіхтенко Н.А.

Білінська А.В. 

ВЕРЕСЕНЬ

1.  Про здійснення делегованих 
повноважень на  території сільської 
ради 

Бідненко С.М. 24.09.2019 Бідненко С.М.

2.

План  роботи виконкому на 
четвертий квартал 2019 року.

Бідненко С.М. 24.09.2019 Бідненко С.М.

3. Про стан роботи із зверненнями 
громадян.

Бідненко С.М. 24.09.2019 Лещенко А.М.



5.

Про стан виконавської дисципліни Бідненко С.М. 24.09.2019 Лещенко А.М.

6. Про  виконання  рішення  виконавчого
комітету  №  64  від  31.05.2018  року
«Про  реалізацію  на  території
Миколаївської  сільської  ради  у  2019
році  Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської інтеграції на 2018 – 2021
роки» 

Бідненко С.М. 24.09.2019 Макшеєва Н.С.

Феніна С.В. 

7
.

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

24.09.2019 Северин В.М. 
Обливанцова 
І.Ю. 

8
.

Про стан готовності установ 
сільської ради до осінньо - 
зимового періоду 2019-2020 років.

Бідненко С.М. 24.09.2019 Кіхтенко Н.А

Білінська А.В.

Макшеєва Н.С.

Феніна С.В.

Рябуха В.С. 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:

1. Організувати та провести святкування Дня села Кекине. 
6 липня - 2019 року 

виконком сільської ради, 

відділ культури  та роботи з молоддю

2. Організувати та провести святкування Дня села Спаське.
27 липня - 2019 року 

виконком сільської ради, 
відділ культури  та роботи з молоддю



3. Організувати та провести святкування Дня села Лікарське.
3 серпня - 2019 року 

виконком сільської ради, 
відділ культури  та роботи з молоддю

4. Організувати та провести фестиваль Дня меду.
                                                             10 серпня 2019 року     

відділ культури  та роботи з молоддю

5. Організувати та провести святкування Дня села Северинівка.
   12 серпня - 2019 року 

виконком сільської ради, 
  відділ культури  та роботи з молоддю

6. Організувати та провести святкування Дня села Склярівка.
19 серпня - 2019 року 

виконком сільської ради, 
відділ культури  та роботи з молоддю

7. Організувати та провести на території ради заходи з відзначення Дня 
Прапора та Дня Незалежності.

23-24 серпня 2019 року  
відділ культури  та роботи з молоддю

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



РІШЕННЯ № 78

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

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

 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в

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

вирішив:
1. Інформацію  заступника  сільського  голови  з  питань  діяльності

виконавчих органів Миколаївської сільської ради /Северин В.М./  про
виконання  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  малого  і  середнього
підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на  території
Миколаївської сільської ради взяти до відома. /Інформація додається/.

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

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

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



         Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 79

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка



 Про хід виконання рішення виконавчого
комітету № 64 від 31.05.2018 року
«Про реалізацію на території Миколаївської
сільської ради у 2018 році Стратегії
комунікації у сфері європейської
інтеграції на 2018-2021 роки»

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

вирішив:

1. Звіт  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту   Миколаївської
сільської ради взяти  до відома. /Доповідь додається/.

2. Звіт  начальника  відділу  культури  молоді  та  спорту  взяти  до  відома.
/Доповідь додається/.

3. Роботу  по  виконанню  Плану  заходів  щодо  реалізації  на  території
Миколаївської сільської ради у 2018 році Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2018-2021 роки вважати достатньою.  

4. Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  затвердженого
плану  заходів  та  звітувати  щокварталу  про  хід  його  виконання  на
чергових засіданнях виконавчого комітету.

5. Виконавчому  комітету  щокварталу  до  20  числа  останнього  місяця
звітного періоду інформувати  про хід виконання затвердженого Плану
управління інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
Сумської обласної державної адміністрації.

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 80

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка



Про дотримання законодавства щодо

захисту прав споживачів  

                                

 Керуючись підпунктом 3  пункту  «б» статті  30  Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  секретаря
виконавчого комітету  з питання дотримання    законодавства  щодо захисту 
прав  споживачів  в  сфері  торгівлі,  виконавчий  комітет  відмічає,  що
торговельне  обслуговування  населення  сільської  ради  здійснюють
сімнадцять  закладів  торгівлі.  Всі  торговельні  об’єкти  технічно  укріплені,
територія, що до них прилягає, в нічний час освітлена, однак не охороняється.
Майже  всі  власники  торговельних  закладів  уважно  вивчають  попит
населення, ведуть журнали звернень, скарг  громадян та оперативно на них
реагують.  Продукти   завозяться  в  магазини    якісні,  із  відповідними
сертифікатами  якості. 

        В  закладах   торгівлі  дотримуються  режиму  роботи,   санітарного
порядку   та естетичного  вигляду вітрин.

Зважаючи  на  вищевказане,  з  метою  дотримання  та  захисту  прав
споживачів,  виконавчий комітет  сільської ради,

 

вирішив:

          1.  Інформацію     секретаря  виконавчого  комітету   з  даного  питання 
прийняти  до відома.

          2.  Рекомендувати   власникам  торговельних  об’єктів  всіх  форм
власності:

- постійно   працювати над вивченням попиту населення  та забезпечувати  
якісними  товарами з сертифікатами   якості;

-  тримати  на  контролі  питання  позачергового  обслуговування  пільгової
категорії населення;

-  постійно   вивчати  попит   населення;

-  провести   роботу   по  благоустрою   територій,  що  прилягають  до   
магазинів   та провести роботу по   їх озелененню.

         3. Секретарю виконавчого комітету розробити проект Програми захисту
прав споживачів та подати на розгляд  виконавчого комітету.

       

Сільський голова                                                                   С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 81

 .06.2019                                                                                      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.  власника житлового будинку садибного типу в селі
Бурчак Сумського району Сумської області, про уточнення адреси належного
їй на підставі свідоцтва про право власності  житлового будинку в селі Бурчак
Сумського району Сумської області,  у зв’язку з виявленими розбіжностями у
документах, де згідно свідоцтва про право власності  на житловий будинок
від  18.05.1994  року  виданого  виконавчим  комітетом  Постольненської
сільської ради Сумського району Сумської області, рішення № 81  значиться
за  адресою:  Сумська область,  Сумський район,  село  Бурчак,  будинок____,
технічний  паспорт,  виготовлений  ТОВ  «ДП  Регіональна  агенція  технічної
інвентаризації» виготовлений на будинок садибного типу з господарськими
будівлями  та  спорудами  належного  гр.,  що  знаходиться  за  адресою:  село
Бурчак вул. ____, № _____ Сумського району Сумської області,  за даними
погосподарського  обліку  Миколаївської  сільської  ради  житловий  будинок,
який  обліковується  за  гр.   року  знаходиться  в  селі  Бурчак,  вул.
______________________  Сумського  району  Сумської  області,  з  метою
впорядкування  нумерації  домоволодінь  в  селі  Бурчак  по  вулиці
___________Сумського  району  Сумської  області,  виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:

1. Уточнити  адресу  житлового  будинку  належного  гр
________________:  село  Бурчак,  вулиця
__________________Сумського району Сумської області.

                                         

    Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 82

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу гр. Коломієць. В.А.  



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:
1.1. Коломійцю  Віктору  Андрійовичу на  видалення  5(п’яти)  дерев  за

адресою: с. Северинівка (згідно акту №3 від 07 травня 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 заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів В.Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ

                                                              

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 83

 .06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу гр. Огієнко В.В.



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:

1.2. Огієнку  Василю  Валерійовичу на  видалення  8(восьми)  дерев  за
адресою: с. Мар’ївка (згідно акту №4 від 27 травня 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 заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів В. Северин. 

Сільський голова   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 84

 .06.2019                                                                                   с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди



проведення святкування Дня села Кекине

Керуючись  ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  з метою належної підготовки та відзначення Дня села Кекине, 
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Провести День села Кекине Миколаївської сільської ради 06 липня 
2019 року. 

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села  Кекине (додаток 1).

3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  святкування

Дня села Кекине (додаток 2). 
4. Виконавчому  комітету  сільської  ради  сприяти  оргкомітету  в

забезпеченні та  реалізації  плану заходів щодо відзначення Дня села

Кекине.
5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

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

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 84 від .06.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення дня села Кекине

1. Вжити заходів по благоустрою села, приведенню в належний стан об’єктів інфра-
структури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників.

спеціаліст ІІ категорії 
виконавчого комітету

завідувач ОДР
робітник з благоустрою

до 05.07.2019 року



2. Організувати святковий концерт до Дня села.
Завідувач Кекинським ОДР

06.07.2019 року 

3. Організувати розваги для дітей, пригощання жителів села і гостей смачною кашею.

Відділ культури та роботи з молоддю 

                      Диретор  ТОВ «За мир»  (за згодою)

06.07.2019 року 

4. Здійснити висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової інформації
та на офіційному сайті Миколаївської сільської  ради.

Відділ культури та роботи з
молоддю 

липень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 84 від .06.2019

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Кекине

Северин Віра Миколаївна - заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;

Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 
молоддю;



Панова Валентина Григорівна  – спеціаліст ІІ категорії виконавчого 
комітету;

Шовкопляс Олена Сергіївна – спеціаліст ІІ категорії відділу культури та 
роботи з молоддю;

Рябуха Оксана Володимирівна  – завідувач Кекинським ОДР;

Зубко Анатолій Миколайович  – директор ТОВ «За мир» (за згодою);

Зубко Ніна Василівна - депутат сільської ради (за згодою);

Железняк Людмила Іванівна – спеціаліст ІІ категорії виконавчого комітету;

Пугач Тетяна Іванівна - соціальний робітник відділу соціального 
обслуговування населення вдома. 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 85

.06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди

проведення святкування Дня села Спаське



Керуючись  ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  з метою належної підготовки та відзначення Дня села Постольне, 
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Провести День села Спаське Миколаївської сільської ради 27 липня 
2019 року. 

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села  Спаське (додаток 1).

3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  святкування

Дня села Спаське (додаток 2). 
4. Виконавчому  комітету  сільської  ради  сприяти  оргкомітету  в

забезпеченні та  реалізації  плану заходів щодо відзначення Дня села

Спаське.
5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

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

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 85 від    .06.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення дня села Спаське

1. Вжити заходів по благоустрою села, приведенню в належний стан території закладу
ОДР та прилеглої до нього території.

завідувач Спаським ОДР
робітники з благоустрою
до 26.07.2019 року

2. Облаштування тематичних фотозон з нагоди святкування Дня села Спаське. 
завідувач Спаським ОДР
до 26.07.2019 року 

3.  Організувати  та  провести  в  приміщенні  сільського  клубу  виставку  огляд  власних
виробів на тему: “Чарівна краса вишиванки”.



     завідувач Спаським ОДР

 27.07.2019 року 

4. Організувати святковий концерт до Дня села.
відділ культури та роботи з 
молоддю
27.07.2019 року 

5. Організувати  пригощання жителів села і гостей смаколиками.

Завідувач Спаським ОДР

  27.07.2019 року 

6. Здійснити висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової інформації
та на офіційному сайті Миколаївської сільської  ради.

Відділ  культури  та  роботи  з
молоддю 
липень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 85 від .06.2019

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Спаське

Северин Віра Миколаївна - заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;

Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 
молоддю;

Шовкопляс Олена Сергіївна – спеціаліст ІІ категорії відділу культури та 
роботи з молоддю;

Кузнецова Ольга Михайлівна  – завідувач Спаським ОДР;

Дем’яненко Інна Михайлівна – депутат сільської ради (за згодою);



Іванченко Тетяна Миколаївна – громадський активіст (за згодою);

Чирва Альона Олександрівна -   громадський активіст (за згодою). 

 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 


