
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 74

 27.06.2019                                                                                      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
Президента України і  Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
обласної  державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної
державної  адміністрації  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої 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.  Так  на  території  ради  працює  16  магазинів.  На  сьогодні  попит
населення  в  товарах  першої  необхідності  повністю  задовольняється.  На

1



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. Так за І півріччя 2019 року вчинено 86 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 виконкомів 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.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ
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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 
року на території
Миколаївської сільської ради. 
(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

28.01.2019 08

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, 

28.01.2019 11
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транспорту та зв’язку) 
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

16.04.2019 37
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(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту та зв’язку) 

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

16.04.2019 53

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
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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
та  упорядкування  на  території  ради  безхазяйного
майна  
(ст. 30 Повноваження в галузі житлово комунального господарства, 
побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 
транспорту та зв’язку)

30.05.2019 68

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 оди  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. 
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5. При виконкомі сільської ради діє опікунська опікунська комісія, засідання кої 
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 - 52,  ведуть особистий прийом 
громадян сільський голова та секретар виконкому.
11. Вчинено нотаріальних дій – 86;
 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
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 75

 27.06.2019                                                                                      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,  самостійного
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
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування»;

2) продовжити  роботу  по  кваліфікованому,  неупередженому,
об’єктивному і  своєчасному розгляду  звернень  громадян  з  метою оперативного
вирішення 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;
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4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для
обґрунтованих  звернень  громадян  до  органів  влади  вищого  рівня  та  виявлення
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
проблем 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 поліпшення
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
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27.06.2019                                                                                      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. 
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Сільський голова                                                                   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 77

 27.06.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про план роботи виконавчого
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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 
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        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., та план заходів з 
підготовки до роботи в осінньо – 
зимовий період відділу по догляду 
вдома

Бідненко С.М. 30.07.2019 Глиненко Л.М.
Луценко О.О.

2. Про результати фінансово 
господарської діяльності 
комунальних некомерційних 
підприємств Миколаївської 
сільської ради за 2018 рік 

Бідненко С.М. 30.07.2019 Кіхтенко Н.А.
Білінська А.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. 

30.08.2019

30.08.2019

   Бідненко С.М.

Макшеєва Н.С. 



15

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

Бідненко С.М. 30.08.2019 Рябуха В.С.

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

Бідненко С.М. 30.08.2019 Бідненко С.М. 

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

Бідненко С.М. 30.08.2019 Бідненко С.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В. 

6. Про результати фінансово 
господарської діяльності 
комунальних підприємств 
Миколаївської сільської ради за 
2018 рік

Бідненко С.М. 30.08.2019 Рябоконь М.Г. 
Буцик Н.М.
Ярем С.В. 

ВЕРЕСЕНЬ

1.
План  роботи виконкому на 
четвертий квартал 2019 року.

Бідненко С.М. 27.09.2019 Бідненко С.М.

2. Про стан роботи із зверненнями 
громадян.

Бідненко С.М. 27.09.2019 Лещенко А.М.

3.
Про стан виконавської 
дисципліни

Бідненко С.М. 27.09.2019 Лещенко А.М.

4. Про  виконання  рішення
виконавчого  комітету  №  51  від
16.04.2019 року «Про реалізацію
на  території  Миколаївської
сільської  ради  у  2019  році
Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської інтеграції на 2018 –
2021 роки» 

Бідненко С.М. 27.09.2019 Макшеєва 
Н.С.
Феніна С.В. 

5. 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»

27.09.2019 Северин В.М. 
Обливанцова 
І.Ю. 
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6. Про стан готовності установ 
сільської ради до осінньо - 
зимового періоду 2019-2020 
років.

Бідненко С.М. 27.09.2019 Кіхтенко Н.А
Білінська А.В.
Макшеєва 
Н.С.
Феніна С.В.
Рябуха В.С. 

7. Про розроблення проекту 
Програми забезпечення 
індивідуально технічними 
засобами осіб з обмеженими 
фізичними можливостями

Бідненко С.М. 27.09.2019 Кіхтенко Н.А
Білінська А.В.
Глиненко 
Л.М. 

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
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 78

 27.06.2019                                                                                      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» 
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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  ради  на  черговому  засіданні  виконавчого  комітету  у
вересні місяці 2019 року. 

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 79

27.06.2019                                                                                      с. Миколаївка
 Про хід виконання рішення виконавчого
комітету № 51 від 16.04.2019 року
«Про реалізацію на території Миколаївської
сільської ради у 2019 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
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2017  р.  №  779  «Про  схвалення  Стратегії  комунікації  у  сфері  європейської
інтеграції на 2019-2021 роки», від 30 січня 2019 р. № 83-р «Про затвердження
плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської
інтеграції  на  2018-2021  роки»,  розпорядження  голови  Сумської  обласної
державної  адміністрації  від  21.03.2019  р.  № 164-ОД,  на  виконання  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради № 51 від 16.04.2019 року
«Про реалізацію на території Миколаївської сільської ради у 2019 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 2019 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

 27.06.2019                                                                                      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  на  підвідомчій  території 
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законодавства  щодо захисту  прав споживачів, виконавчий комітет  відмічає, що
дотримання  законодавства  здійснюється  у  відповідності  до  Закону  України
«Про  захист  прав  споживачів»,  забезпечення  державної  політики   у  сфері
захисту  прав  споживачів  на  території  сільської  ради  покладено  на  сектор
житлово  комунального  господарства,  благоустрою,  охорони  навколишнього
природного  середовища,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування.  На
території  ради  надаються  послуги  ТОВ  «Сумигаз  збут»,  в  сфері
електропостачання  ТОВ  «Енера  Суми»,  ФОП  Шкарупа  надає  послуги  з
вивезення твердих побутових відходів, ФОП Масюк в частині надання послуг
по  перевезенню  пасажирів,  інтернет  послуги  надає  ТОВ  ПСТС  та  СКС,
функціонує  одна  аптека  та  ветеринарна  лікарня.  На  жаль  ступінь  довіри  до
виконавчої влади з приводу захисту своїх прав як споживачів у громадян досить
низький. На протязі 2018 року до виконавчого комітету надходили звернення та
зауваження  на  незадовільне  надання  послугу  сфері  перевезення,  не  у  всіх
населених  пунктах  громади  є  торгівельні  заклади,  людям  доводиться
задовольняти свої  потреби в придбання товарів першої необхідності  сусідніх
населених  пунктах,  але  в  решті  населених  пунктах  заклади  торгівлі
функціонують, здійснюється продаж товарів першої необхідності,  асортимент
товарів забезпечує попит населення. На сьогодні  зауваження на незадовільне
надання  послуг  в  вивезення  ТПВ,  але  в  цьому  питанні  робота  тільки
розпочалася, договори на надання послуг ще в стадії заключення. Зважаючи на
вищевказане,  з  метою  забезпечення  захисту  прав  споживачів,   виконавчий
комітет  сільської ради,
 

вирішив:
1. Проводити серед населення інформаційно – просвітницьку діяльність з

питань захисту їх прав як споживачів. 
2. У  разі  виникнення  конфліктних  ситуацій  між  споживачами  та

суб’єктами  підприємницької  діяльності  надавати  первинну  правову
допомогу тим громадянам, права яких, як споживачів порушено.

3. Спеціалісту,  відповідальному  за  висвітлення  в  засобах  масової
інформації та соціальних мережах питань життя громади, періодично
висвітлювати інформацію щодо підвищення рівня споживчих знань.

4. Сектору  житлово  комунального  господарства,  благоустрою,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  розвитку  інфраструктури та
містобудування  /Гончаренко  О.В./  приділити  особливу  увагу
врегулюванню взаємовідносин між споживачами та надавачем послуг з
вивезення ТПВ. 

5. Довести  до  відома  надавачів  послуг  зобов’язання  щодо  дотримання
ними законодавства України в частині нерозголошення конфіденційної
інформації при виставленні споживачам рахунків за надані комунальні
послуги.

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

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 81

27.06.2019                                                                                      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
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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,  ,  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: 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

 27.06.2019                                                                                      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
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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
 27.06.2019                                                                                      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:
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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

 27.06.2019                                                                                   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). 
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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 27.06.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення дня села Кекине

1. Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан  об’єктів
інфраструктури,  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 
                       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.
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Відділ культури та роботи з
молоддю 

липень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 84 від 27.06.2019

Склад 
організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Кекине

Рябуха Віктор Сергійович  - перший заступник сільського голови;
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 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 85

27.06.2019                                                                                      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.
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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 27.06.2019

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 вишивки”.

     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
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  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 27.06.2019

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 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 86

27.06.2019                                                                                     с. Миколаївка
Про заходи щодо забезпечення складання
прогнозу бюджету Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади на 2021 -2022 роки 

На  виконання  наказу Міністерства фінансів України  від  31.05.2019 року
№  228  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  та
затвердження Бюджетного  регламенту  проходження  бюджетного  процесу  на
місцевому рівні»,  з  метою своєчасного та якісного забезпечення формування
прогнозу  бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади
на 2021-2022 роки відповідно до Бюджетного і Податкового кодексів України та
керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.97р.  №  280/97-ВР  виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради
вирішив:

1. Затвердити  план  заходів  щодо  складання  прогнозу  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-
2022 роки.
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2. Фінансовому  управлінню  забезпечити  доведення  цього  рішення  до
головних  розпорядників  бюджетних  коштів  для  використання  в
роботі.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання
заходів  щодо складання прогнозу сільського бюджету на 2021-2022
роки.

4. Заслухати  на  засіданні  виконавчого  комітету  у  липні  місяці  звіт
представників відповідальних виконавців щодо виконання пунктів 1-6
Плану  заходів  щодо  складання  прогнозу  бюджету  Миколаївської
сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки.

5.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського
голову Самотоя С.В. 

Сільський голова   С. САМОТОЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради                
№ 86 від 27.06.2019 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2021-2022 роки

№
з/п

Зміст заходів
Термін

виконання
Відповідальні за

виконання

1. Доведення до головних розпорядників
бюджетних  коштів  організаційно-
методологічних  засад  складання
прогнозу  сільського  бюджету,
визначених  Мінфіном,  та
інструктивного  листа  щодо  основних
організаційних  засад  процесу
підготовки  пропозицій  до  прогнозу
бюджету на 2021-2022рр.

до 
02.07.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

2. Здійснення  аналізу  виконання
сільського бюджету за 2017-2018рр. та
I півріччя 2019р., виявлення тенденцій

до
15.07.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
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у  виконанні  дохідної  та  видаткової
частин бюджету

сільської ради

3. Підготовка  та  подання  головним
розпорядникам  бюджетних  коштів
переліку  заходів,  які  планується
включити  до   Програми  соціально-
економічного  розвитку  Миколаївської
сільської  ради  на  середньостроковий
період,  у  т.ч.  перелік  об’єктів,  які
планується  фінансувати  за  рахунок
бюджету розвитку  

до
20.07.2019р

.

Виконавчий
комітет

Миколаївської
сільської ради

4. Надання   фінансовому  управлінню
основних  прогнозних  показників
економічного  і  соціального  розвитку
території на середньостроковий період,
разом  з  поясненням  щодо  основних
тенденцій  її розвитку 

до
15.07.2019р

.

Відділ
економічного
розвитку та
залучення
інвестицій

Миколаївської
сільської ради

5. Надання  фінансовому  управлінню
інформації  щодо  чисельності
населення,  зареєстрованого  на
території  Миколаївської  ОТГ,  у
віковому та гендерному розрізі; даних
про природний рух населення громади

до
15.07.2019р

. 

Відділ надання
адміністративних

послуг
Миколаївської
сільської ради

6. Підготовка  та  подання  фінансовому
управлінню  разом  з  поясненнями
прогнозних обсягів доходів сільського
бюджету  по  орендній  платі,  що
сплачується  юридичними  та
фізичними особами

до
15.07.2019р

.

Відділ земельних
відносин та
комунальної

власності, АПР
та розвитку
сільських
територій 

7. Прогнозування  обсягів  доходів
сільського  бюджету,  визначення
обсягів  фінансування  сільського
бюджету  на  підставі  прогнозу
економічного  і  соціального  розвитку
території,  аналізу  виконання  дохідної
частини  сільського  бюджету  за  2017-
2018рр. та 6 місяців 2019р.  

до
01.08.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

8. Розроблення та доведення до головних
розпорядників  бюджетних  коштів
орієнтовних  граничних  показників
видатків з сільського бюджету на 2021-
2022рр.

до
02.08.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

9. Надання  фінансовому  управлінню до Головні
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пропозицій  до  прогнозу  сільського
бюджету 

15.08.2019р
.

розпорядники
бюджетних

коштів
10. Здійснення аналізу поданих головними

розпорядниками  бюджетних  коштів
пропозицій  до  прогнозу  місцевого
бюджету  на  відповідність  доведеним
орієнтовним  граничним  показникам
видатків сільського бюджету 

до
20.08.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

11. Проведення  погоджувальних  нарад  з
головними  розпорядниками
бюджетних  коштів  щодо  узгодження
показників  прогнозу  місцевого
бюджету

до
23.08.2019р

.

Фінансове
управління,

головні
розпорядники

бюджетних
коштів

12. Доопрацювання  прогнозу  сільського
бюджету  за  результатами  проведених
погоджувальних  нарад  та  інформації,
отриманої від структурних підрозділів
виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради 

до
29.08.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

13. Подання прогнозу сільського бюджету
до виконавчого комітету Миколаївської
сільської ради

до
29.08.2019р

.

Фінансове
управління

Миколаївської
сільської ради

14. Розгляд  та  схвалення  прогнозу
сільського бюджету 30.08.2019р

.

Виконавчий
комітет

Миколаївської
сільської ради

15. Подання  прогнозу  бюджету  до
Миколаївської  сільської  ради  для
розгляду  в  порядку,  визначеному
радою

02.09.2019р
.

Виконавчий
комітет

Миколаївської
сільської ради

16. Супровід  розгляду  питання  щодо
прогнозу бюджету на комісії з питань
місцевого  самоврядування,  соціально-
економічного  розвитку  громади,
планування  бюджету,  фінансів,
підприємництва  та  торгівлі  та  на
засіданні Миколаївської сільської ради
в порядку, визначеному радою

Вересень
2019р.

Представники
виконавчого

комітету
Миколаївської
сільської ради,

головних
розпорядників

бюджетних
коштів
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Секретар виконавчого комітету                                           С.БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 87

27.06.2019                                                                                     с. Миколаївка
Про присвоєння поштової адреси об’єктам
нерухомості належних ТОВ АФ
«Северинівська»

Керуючись  підпунктом  10  пункту  «б»  статті  30,  частиною  першою
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
заяву  голови  Ради  Директорів  ТОВ АФ «Северинівська»  та  додані  до  заяви
документи,  відповідно  до  Порядку  присвоєння  та  зміни  поштових  адрес
об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської  області,   затвердженого рішенням Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області  від 21 вересня 2017 року №
03, виконавчий комітет Миколаївської сільської  ради 

вирішив:

1. Присвоїти поштову адресу:  вул. Іванова, 3 Б, село Мар’ївка Сумського
району  Сумської  області об’єкту  нерухомого  майна  у  складі  –
санпропускник з вхідним навісом загальною площею 378,2 кв. м.  (літера
А-1 згідно з планом технічного паспорту),  телятник з молочним блоком,
прибудовами  та тамбурами загальною площею 3 666,7 кв. м. (літера Б-1
згідно  з  планом  технічного  паспорту),  корівник  з  молочним блоком та
тамбурами загальною площею 3 633,3 кв. м. (літера В – 1 згідно з планом
технічного паспорту), роділка загальною площею 1 623,3 кв. м. (літера Г –
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1 згідно з планом технічного паспорту), приміщення с/г техніки загальною
площею 181,2 кв. м. (літера Д – 1  згідно з планом технічного паспорту),
навіс (літера  Е – 1  згідно з  планом технічного паспорту),  кормосховище
загальною площею 1 505,1 кв. м. (літера Л – 1 згідно з планом технічного
паспорту),  вісова загальною площею 66,3  кв.  м. (літера  Н –  1  згідно  з
планом  технічного  паспорту),  амбулаторія  (пилорама)  з  тамбуром
загальною площею 314,5 кв. м. (літера О – 1  згідно з планом технічного
паспорту),  будівля  охорони (літера  П  –  1  згідно  з  планом  технічного
паспорту),  вбиральня (літера  У   згідно  з  планом  технічного  паспорту),
транспортна  (літера  ТП  згідно  з  планом  технічного  паспорту),  башня
Рожновського  (артскважина)  (літера  V згідно  з  планом  технічного
паспорту), ворота 1, 4, навіс (літера Ч згідно з планом технічного паспорту),
стоянка  для  автомобільної  техніки  загальною  площею  187,8  кв.  м.
(літера  ОІ  –  1  згідно  з  планом  технічного  паспорту),  майданчик  з
будиночками  для  телят  загальною  площею  820,  2  кв.  м. (літера–  VІ
згідно з планом технічного паспорту).

2.  Присвоїти поштову адресу:  вул. Іванова, 3 В, село Мар’ївка Сумського
району Сумської області об’єкту нерухомого майна у складі – силосні ями
(літера  ІІІ  -  ІV згідно  з  планом  технічного  паспорту),  сіносховище
загальною площею 776,6  кв.  м. (літера  М-1  згідно  з  планом технічного
паспорту). 

3. Заявнику  у  встановленому  законодавством  порядку  забезпечити  внесення
відповідних  відомостей  (змін)  до  Державного  реєстру речових  прав  на
нерухоме майно.

    Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 88

27.06.2019                                                                                     с. Миколаївка

Про план заходів щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах

Відповідно  до  статті  33  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  06.03.2002  року  №  264
«Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на
водних  об'єктах»,  з  метою  забезпечення  виконання  підпункту  6  пункту  3.1
рішення  комісії  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних
ситуацій при Сумській обласній державній адміністрації від 18.04.2019 року та
запобігання загибелі людей на водних об’єктах, виконавчий комітет  сільської
ради,                  вирішив:

1. Затвердити  План  заходів  щодо запобігання загибелі  людей на  водних
об’єктах Миколаївської сільської  ради в літній період 2019 року./додаток
1 додається/. 

2. Сектору  житлово  комунального  господарства,  благоустрою,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування забезпечити  виконання  в  повному  обсязі  заходів
передбачених  вищевказаним  Планом  та  інформувати  сільського  голову
про хід його виконання. 



38

3. Контроль  за  виконанням  давного  рішення    покласти  на  першого
заступника сільського голови Рябуху В.С. 

        Сільський голова                                                     С.САМОТОЙ 


