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                                                                                         ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 89

 0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

      Про стан використання водних об’єктів
      розташованих на території 
      Миколаївської сільської ради  

Керуючись статтею 18 закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статей 135-139 Земельного кодексу України, статті 51
Водного кодексу України,  Закону України «Про   аквакультуру»,  виконавчий
комітет  сільської  ради  відмічає,  що  водні  об’єкти,  що  розташовані  в
адмінмежах Миколаївської сільської ради  надані у користування у комплексі
із земельною ділянкою, органами, що здійснюють розпорядження земельними
ділянками  під  водою  (водним  простором)  згідно  з  повноваженнями,
визначеними  Земельним  кодексом  України.  У  договорах оренди  водних
об’єктів визначаються  зобов’язання  щодо  здійснення  заходів  з  охорони  та
поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водойм (ставків)
відповідно  до  встановлених  договором  зобов’язань,  а  також  необхідность
оформлення права користування гідротехнічними спорудами. Водокористувач
(орендар),  який  узяв  водний  об’єкт  у  користування  на  умовах  оренди,
зобов’язаний  доводити  до  відома  населення  умови  згального
водокористування.  Відповідно до чинного законодавства   України  громадяни
мають  право  реалізовувати  свої  права  на  загальне  водокористування  у
передбачених для цього місцях.  При визначенні  орендарем водного об’єкту
таких  місць  перевага  надається  традиційно  розташованим  місцям  масового
відпочинку. Якщо водокористувачем (орендарем) не встановлено таких умов,
загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень, а заборона
загального водокористування водними об’єктами, наданими в користування на
умовах оренди є підставою для розірвання договору оренди. 

На території Миколаївської сільської ради всі договори оренди 
заключенні для рибогосподарських потреб, умови використання водних 
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об'єктів, розмір орендної плати та строк дії договору оренди водних об'єктів 
визначені у договорі оренди. Зважаючи на вищевказане, з метою забезпечення 
виконанням вимог чинного законодавства в частині використання орендарем 
водного об’єкту, та захисту прав громадян на користування водним об’єктом, 

виконавчий комітет сільської ради 

В И Р І Ш И В:

1 Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  комунальної
власності, АПР та розвитку сільських територій /Обливанцова І.Ю./
щодо використання водних  об’єктів та стан заключення договорів
оренди прийняти до відома.  /доповідь додається/.

2 Інформацію  начальника  фінансового  управління  /Пашкурова  В.В./
щодо  стану  сплати  орендної  плати  за  користування  водними
об’єктами прийняти до відома. /доповідь додається/.

3 Рекомендувати орендарям водних об’єктів:
1 використовувати  водні  об’єкти  відповідно  до  вимог  Земельного

кодексу України,  Водного кодексу України,  закону України «Про
аквакультуру»  та  відповідно  до  заключного  договору  оренди
водного об’єкту;

2 здійснювати  заходи  охорони  та  поліпшення  екологічного  стану
водного  об’єкта, зважати  на  те,  що  водні  об'єкти  є  виключно
власністю  українського  народу  і  надаються  тільки  у  тимчасове
користування;

3 своєчасно  сплачувати  орендну  плату  за  користування  водним
об’єктом та гідроспорудою; 

4 забезпечити  права  громадян,  передбачених  законодавством
України,  на загальне водокористування у передбачених для цього
місцях. 

4 Начальнику відділу земельних відносин, комунальної власності, АПР
та  розвитку  сільських  територій  /Обливанцова  І.Ю./  в  разі
невиконання  орендарем  водного  об’єкту  умов  договору  оренди
клопотати  перед сільською радою про  звернення  до  Департаменту
екології  та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної
адміністрації щодо розірвання договору оренди. 
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Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ

 

                                                                                                      ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 90

 0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про результати фінансового - господарської
діяльності комунальних некомерційних
підприємств Миколаївської сільської ради за 2018 рік

Керуючись підпунктом 3, пункту «а» статті 29  Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши звіт  головного лікаря
комунального некомерційного підприємства «АЗПСМ с. Постольне» Білінської
А.В. та директора комунального некомерційного підприємства «АЗПСМ Різдва
Пресвятої Богородиці» Кіхтенко Н.А. про результати фінансово-господарської
діяльності підприємств за 2018 рік,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1.  Звіт  щодо  фінансово-господарської  діяльності  комунального
некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  с.  Постольне»  та  директора
комунального  некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої
Богородиці» за 2018 рік затвердити. /додаток 1 додається/

2. Роботу  комунального  некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  с.
Постольне» за 2018 рік вважати  _________________.

3.    Роботу комунального некомерційного підприємства «АЗПСМ Різдва
Пресвятої Богородиці» за 2018 рік вважати _________________.
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Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ

                                                                                       ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 91

 0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан роботи з пільговою категорією
населення, забезпечення їх твердим
паливом на 2019 -2020 рр., та план заходів
з підготовки до роботи в осінньо – зимовий
період відділу соціального обслуговування
населення вдома  

На  виконання   підпункту  2  пункту «б»  статті  34  закону  України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та  обговоривши
інформацію начальника відділу надання адміністративних послуг та фахівця із
соціальної роботи відділу соціального обслуговування  населення вдома про
стан  роботи  по  обслуговуванню  одиноких  пристарілих  громадян,  громадян
похилого віку, малозабезпечених осіб, ветеранів та учасників війни, учасників
АТО,  які  мешкають  на  території  сільської  ради,  виконком  сільської  ради
відмічає,  що  на  території  сільської  ради  проводиться  відповідна  робота  з
даною категорією населення. 

Нарікань з  боку громадян, яких обслуговують соціальні робітники,  до
виконкому  сільської  ради  не  надходило.  Загалом  свої  обов’язки  соціальні
робітники виконують добре. Робітники регулярно відвідують своїх підопічних,
виконують роботу передбачену договором. 

Беручи до уваги вищевказане, з метою забезпечення стабільної роботи
відділу соціального обслуговування населення вдома, забезпечення пільгової
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категорії  населення  твердим  паливом  на  2019-2020  роки,  виконавчий
комітету сільської ради,    

вирішив:

1 Інформацію начальника  відділу  надання  адміністративних  послуг
населенню  /Глиненко  Л.М./  про пільгову  категорію  населення,  що
мешкає  на  підвідомчій  території   прийняти  до  відома.  /доповідь
додається/.

2 Інформацію  фахівця  із  соціальної  роботи  відділу  соціального
обслуговування населення вдома /Луценко О.О/ про підготовку відділу
до  осінньо  -  зимового періоду  2019-2020  років  прийняти  до  відома.
/доповідь додається/. 

3 Затвердити  план  заходів  щодо  підготовки  до  роботи  в  осінньо  –
зимовий  період  відділу   соціального  обслуговування  населення
вдома. /додаток 1 додається/

4.  Керівникам  медичних  комунальних  некомерційних  закладів
Миколаївської сільської ради  приділяти увагу в медичному обслуговуванні
в  першу  чергу  одиноких  престарілих  громадян,  які  обслуговуються
соціальними робітниками, забезпечувати їх медикаментами.

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ
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                                                                                          ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 92

0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів
з нагоди проведення святкування
Дня села Лікарське

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

вирішив:

1 Провести День села Лікарське Миколаївської сільської ради 03 серпня 
2019 року. 

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

3 Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня

села Лікарське (додаток 2). 
4 Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні

та  реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Лікарське.
5 Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 
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Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до  рішення
виконавчого
комітету  №  92  від
30.07.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення дня села Лікарське

1 Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан
території приміщення сільського клубу  та прилеглої до нього території.

завідувач Лікарським СК
робітники з благоустрою
до 01.08.2019 року

2 Облаштування тематичних фотозон з нагоди святкування Дня села Лікарське. 
бібліотекар Лікарської 
сільської бібліотеки
до 01.08.2019 року 

3 Служба у Свято – Покровському храмі. 

     настоятель храму о. 
Олександр 

 03.08.2019 року 

4 Організувати святковий концерт до Дня села.
завідувач Лікарським СК
відділ культури та роботи з 
молоддю
03.08.2019 року 

5 Організувати  розваги  для  дітей  та  пригощання  жителів  села  і  гостей
смаколиками.

Відділ культури та роботи з молоддю 
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в. о. старости

  03.08.2019 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 
серпень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                              С. Бідненко 

Додаток 2
до  рішення
виконавчого
комітету  №  92  від
30.07.2019

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Лікарське

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

Білінський Роман Миколайович – в.о. старости;

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

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

Бізюк Олександр Анатолійович  – завідувач Лікарським сільським клубом;

Забара Ірина Григорівна – бібліотекар сільської  бібліотеки;

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за 
згодою);

Недайхліб Людмила Вікторівна – вчитель Лікарського НВК ( за згодою).  

 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 



9

                                                                                      ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 93

0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди

проведення святкування Дня села Северинівка 

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

вирішив:

1 Провести День села Северинівка Миколаївської сільської ради 12 
серпня 2019 року. 

2 Затвердити план заходів з відзначення Дня села  Северинівка  (додаток

1).

3 Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня

села Северинівка  (додаток 2). 
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4 Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні

та  реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Северинівка.
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  №  93  від
30.07.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення дня села Северинівка

1 Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан
території приміщення сільського клубу  та прилеглої до нього території.

заступник  сільського  голови
з  питань  діяльності  і
виконавчих органів ради  
до 09.08.2019 року

2 Облаштування  святкової  виставки   з  нагоди  святкування  Дня  села
Северинівка.

заступник сільського голови з питань 
                          діяльності і виконавчих органів ради  

до 01.08.2019 року 

3 Організувати святковий концерт до Дня села.

відділ культури та роботи з 
молоддю
12.08.2019 року 
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4 Організувати розваги для дітей  та   пригощання  жителів  села  і  гостей
смаколиками.

заступник сільського голови з питань 

діяльності і виконавчих органів ради 

          відділ культури та роботи з молоддю

12.08.2019 року 

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

Відділ  культури та  роботи з
молоддю 
серпень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 2
до  рішення
виконавчого
комітету  №  93  від
30.07.2019

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села
Северинівка

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

Хозов Іван Сергійович  – директор АФ «Северинівська (за згодою);

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

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

Гресь Євгенія Василівна   – спеціаліст сільської ради;

Палаженко Марія Сергіївна  – спеціаліст сільської ради;

Луценко Ольга Олександрівна  - фахівець із соціальної роботи    відділу 
соціального обслуговування населення вдома;
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Лук’яненко Алла Олександрівна -   соціальний робітник відділу соціального
обслуговування населення вдома;

Куценко Іван Петрович – громадський активіст (за згодою);

Черненко Олена Андріївна – депутат сільської ради (за згодою);

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

                                                                            ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 94

0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
проведення святкування Дня села Склярівка       

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

вирішив:
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1 Провести День села Склярівка Миколаївської сільської ради 19 серпня 
2019 року. 

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

3 Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня

села Склярівка  (додаток 2). 
4 Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні

та  реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Склярівка.
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  №  94  від
30.07.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення дня села Склярівка

1 Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан
території приміщення сільського клубу  та прилеглої до нього території.

В.о. завідувача Склярівським
СК
робітник з благоустрою
до 15.08.2019 року

2 Організувати святковий концерт до Дня села.
В.о. завідувача Склярівським
СК
відділ культури та роботи з 
молоддю
19.08.2019 року 
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3 Організувати   розваги  для  дітей  та  пригощання  жителів  села  і  гостей
смаколиками.

Заступник сільського голови
з питань діяльності 

роботи
 виконавчих органів ради

       19.08.2019 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 
серпень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 2
до  рішення
виконавчого
комітету  №  94  від
30.07.2019

Склад 

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Склярівка

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

Хозов  Іван Сергійович – директор АФ «Северинівська (за згодою);

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

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

Ілляшенко Ольга Іванівна   – депутат сільської ради;
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Іванченко Ольга Олександрівна  - в.о. завідувача Склярівським сільським
клубом;

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за 
згодою);

 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

                                                                                   ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 95

 0.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
проведення фестивалю Дня меду

Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», з метою збереження започаткованих традицій, належної підготовки
та проведення фестивалю Дня меду,  виконавчий комітет сільської ради, 
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вирішив:

1 Провести 10 серпня 2019 року на території села Постольне фестиваль 

Дня меду.  
2 Затвердити  план  заходів  для  організації  проведення  фестивалю  Дня

меду.  (додаток 1).

3 Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  проведення

фестивалю Дня меду (додаток 2). 
4 Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні

та  реалізації плану заходів щодо проведення фестивалю Дня меду.
5 Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Северин

В.М. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до  рішення
виконавчого
комітету  №  95  від
30.07.2019

ПЛАН ЗАХОДІВ

з відзначення на території села Постольне фестивалю Дня меду

1 Вжити  заходів  з  благоустрою,  впорядкуванню   та  пристосуванню
території, яка буде відведена для проведення фестивалю. 

В.о. старости
Відділ  культури та  роботи з
молоддю,  відділ  ЖКГ,
робітники з благоустрою.
до 10.08.2019 року

2 Організувати святковий концерт до Дня меду.
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відділ культури та роботи з 
молоддю
10.08.2019 року 

3 Організувати святкову ярмарку та виставку продукції бджільництва, майстер
класи  від  пасічників,   розваги  для  дітей,  дорослих  та  пригощання  гостей
смаколиками.

 В.о. старости

Відділ культури та роботи

з молоддю, 

 10.08.2019 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 
серпень 2019 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 2
до  рішення
виконавчого
комітету  №  95  від
30.07.2019

Склад 

оргкомітету з підготовки та відзначення на території села Постольне
фестивалю Дня меду

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

Білінський Роман Миколайович – в.о. старости;
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Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 
молоддю;

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

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за 
згодою);

Шкарупа Володимир Миколайович – завідувач Постольненським сільським 
клубом;

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

                                  

                                                                                      ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 96
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 30.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
святкування Дня Державного Прапора України
та Дня Незалежності України  

                  На виконання Указу Президента України від              року
«Про відзначення  28-ї річниці незалежності України» та з метою консолідації
суспільства навколо ідей державності  та соборності України, утвердження у
громадян  національної  свідомості  та  патріотизму,  розпорядження  голови
обласної державної адміністрації», керуючись статтею 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет селищної ради 

вирішив:

             

1.  Провести  на  території  Миколаївської   сільської  ради  урочистості  та
тематичні, культурно-мистецькі заходи до Дня Державного Прапора України
та  28-ї річниці Незалежності  України.

2.  Затвердити  План  заходів  з  відзначення  Дня  Державного  Прапора
України  та   28-ї  річниці  незалежності  України  на  території  Миколаївської
сільської  ради у 2019 році (далі - План), що додається.

3.  Виконавчому  комітету,  комунальним  підприємствам  сільської  ради
взяти участь у заходах, передбачених Планом та забезпечити їх виконання.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступників
сільського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

        Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 30 липня 2019  року № 96

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення Дня Державного Прапора України та  28-ї річниці

Незалежності  України на території  Миколаївської  сільської ради у 2019
році

1. Забезпечити встановлення 23-24 серпня 2019 року державних прапорів
України на будівлях адміністративних установ, організацій, підприємств, що

належать до комунальної власності сільської  ради.
Виконавчі органи сільської  ради,
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Заклади  освіти  та  культури  сільської
ради
Серпень 2019 року 

2. Здійснити  напередодні  свята  додаткові  заходи  щодо  благоустрою
населених пунктів,  їх  святкового оформлення державною символікою,
упорядкування  об’єктів  культурної  спадщини,  пам’ятників,  пам’ятних
знаків  та  місць  поховань,  загиблих  учасників  антитерористичної
операції, прилеглих територій до установ та організацій.

Сектор  житлово  комунального
господарства,  благоустрою,  охорони
навколишнього  природного  середовища,
розвитку  інфраструктури  та
містобудування   «Благоустрій»               
 Серпень  2019 року

3.  Організувати  проведення  урочистостей  з  нагоди  Дня  Державного
Прапора України та  29-ї річниці Незалежності  України у населених пунктах
Миколаївської  сільської   ради  за  участю  представників   органів  місцевого
самоврядування,  депутатів сільської  ради, військовослужбовців – учасників
антитерористичної  операції  в  Донецькій  та  Луганських  областях,  родин
загиблих учасників АТО.

Відділ культури та роботи з молоддю, 
директори сільських будинків культури 
24 серпня 2019 року

4.  Організувати  покладання  квітів  до  пам’ятного  знаку  воїну  АТО,
пам’ятників  захисникам  України  у  роки  Другої  світової  війни  за  участю
керівництва сільської ради, депутатів сільської ради.

Відділ культури та роботи з молоддю,
24 серпня 2019 року

5.  Організувати  в  сільських  бібліотеках  книжкові  полички  на  тему
пов’язаних з історією українського державотворення. 

Відділ культури та роботи з молоддю,
25 серпня 2019 року

      Секретар виконавчого комітету                                         С.БІДНЕНКО

                                                           
ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 97

30.07.2019                                                                               
с. Миколаївка

 Про проект Програми соціально економічного
розвитку Миколаївської сільської ради
на 2020-2022 роки 

На  виконання  положень  Конституції  України,  Закону
України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення
програми  економічного  і  соціального  розвитку  України»,
статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  забезпечення  комплексного  соціально-
економічного  розвитку  Миколаївської  сільської  ради,
підвищення  ефективності  використання  економічного
потенціалу  та  функціонування  соціальної  сфери  для
покращення  якості  життя  населення, виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:

1.  Схвалити  проект  Програми соціально-економічного
розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки, що
додається.

2.  Заступнику  сільського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради  Северин  В.М.   внести  проект
Програми  соціально-економічного  розвитку  Миколаївської
сільської  ради  на  2020-2022  роки  на  розгляд сесії  сільської
ради.

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

         Сільський голова                                                           
С.САМОТОЙ 
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ПРОЕКТ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 98

 30.07.2019                                                                              
с. Миколаївка

Про згоду на реєстрацію місця проживання 

малолітнього 

         Керуючись статтею 29 Цивільного кодексу України,
підпунктом 4 пункту «б» частини першої ст.  34 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
враховуючи  протокол  засідання  опікунської  комісії  від
00.07.2019 року №   , розглянувши заяву та надані документи
громадянки, жительки селища Рогізне, вул. Сумського району
від  00.07.2019  року  про  надання  їй  дозволу  на  реєстрацію
місця  проживання  року  народження,  опікуном  якого  вона
призначена,  за  її  адресою  реєстрації  та  проживання,
відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської  ради № 48 від 16.04.2019 року «Про встановлення
опіки/піклування  над  дитиною,  позбавленою  батьківського
піклування», з метою виконання вимог чинного законодавства
в  частині  захисту  прав  дитини,  виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:

        1. Надати                                             року народження за
адресою: Сумська область, Сумський район, селище Рогізне,).

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