
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ

РІШЕННЯ

від 08.08.2019 року № 43
с. Миколаївка
Про затвердження розпоряджень
виданих головою Миколаївської 
сільської ради в міжсесійний період 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши інформацію Непийводи В.В. секретаря сільської ради
про  затвердження  розпоряджень  голови  Миколаївської  сільської  ради
Самотой С.В. виданих в міжсесійний період, сільська рада вирішила:

1. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  з  особового  складу, які
були прийняті в міжсесійний період:
1.1. від 24.04.2019 № 52-К «Про звільнення Іванченка Д.В.».
1.2. від 26.04.2019 № 53-К «Про увільнення Якименка І.С. від роботи у

зв`язку з призовом на строкову військову службу ».
1.3. від  26.04.2019   № 54-К«Про  звільнення  призначення  на  посаду

спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності
Миколаївської сільської ради».

1.4. від 07.05.2019 № 55-К «Про призначення на посаду робітника з
благоустрою».

1.5. від  07.05.2019  №  56-К  «Про  призначення  на  посаду  головного
спеціаліста загального відділу Миколаївської сільської ради».

1.6. від  08.05.2019  № 57-К «Про призначення на  посаду  завідувача
Склярівської сільського клубу».

1.7. від  10.05.2019  № 58-К «Про відкликання з  відпустки Глиненко
Л.М.».

1.8. від 14.05.2019  № 59-К«Про звільнення Дуная А.П.».
1.9. від  20.05.2019   №  60-К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу

соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у  травні 2019 року».

1.10. від  20.05.2019 № 61  К/З  «Про надбавку  за  високі  досягнення  в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за травень 2019 року».



1.11. від 20.05.2019 № 62 К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за травень 2019 року».

1.12. від 23.05.2019  № 63 К/З «Про надбавку за високу досягнення в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за травень 2019 року».

1.13. від 23.05.2019  № 64 К/З «Про надбавку за високі досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за травень 2019 року».

1.14. від  23.05.2019  № 65-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради "АЗПСМ
с. Постольне".

1.15. від  23.05.2019  № 66-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директору КНП Миколаївської  сільської ради "Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці".

1.16. від  24.05.2019  № 67-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на
вирішення соціально - побутових питань».

1.17. від  24.05.2019  № 68-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на
вирішення соціально - побутових питань».

1.18. від  24.05.2019  №  69-К«Про  встановлення  надбавки  за  вислугу
років Гресь Є.В.».

1.19. від 31.05.2019 № 70-К «Про присвоєння чергового рангу посадовій
особі місцевого самоврядування Миколаївської сільської ради».

1.20. від  31.05.2019  №  71-К  "Про  встановлення  надбавки  за  вислугу
років Глиненко Л.М.".

1.21. від  31.05.2019  №  72-К  "  Про  преміювання  працівників
Миколаївського СБК та Миколаївської сільської бібліотеки".

1.22. від 03.06.2019 № 73-К "Про призначення на посаду інспектора з
питань благоустрою".

1.23. від  03.06.2019 № 74-К "Про призначення на  посаду  робітника з
благоустрою".

1.24. від 04.06.2019 № 75-К "Про преміювання з нагоди ювілею".
1.25. від 12.06.2019 № 76-К "Про преміювання з нагоди Дня медичного

працівника".
1.26. від  19.06.2019 № 77-К "Про призначення на  посаду  робітника з

благоустрою".
1.27. від  20.06.2019   №  78-К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу

соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у  червні 2019 року».

1.28. від 20.06.2019  № 79-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за червень 2019 року».



1.29. від 21.06.2019  № 80-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за червень 2019 року».

1.30. від  21.06.2019 № 81-К/З  «Про надбавку за  високу досягнення  в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за червень 2019 року».

1.31. від 21.06.2019  № 82-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за червень 2019 року».

1.32. від  21.06.2019  № 83-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради "АЗПСМ
с. Постольне".

1.33. від  21.06.2019  № 84-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директору КНП Миколаївської  сільської ради "Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці".

1.34. від  21.06.2019  № 85-К/З  «Про  надбавку  за  високі  досягнення  в
праці  та  преміювання  секретаря  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району за результатами роботи за червень 2019 року».

1.35. від  24.06.2019  № 86-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на
вирішення соціально - побутових питань».

1.36. від  26.06.2019 № 87-К «Про призначення  на  посаду  начальника
відділу  економічного  розвитку  та  залучення  інвестицій
Миколаївської сільської ради ».

1.37. від 08.07.2019 № 88-К «Про преміювання завідувача Кекинського
ОДР».

1.38. від  09.07.2019  №  89-К  «  Про  відкликання  з  відпустки
Макшеєвої Н.С.».

1.39. від 11.07.2019 № 90-К « Про звільнення Стеценка О.В.».
1.40. від 12.07.2019 № 91-К « Про звільнення Каменської Ю.О.».
1.41. від  16.07.2019  №  92-К  «  Про  попередження  працівників

Кровненської сільської ради про наступне вивільнення у порядку
ст.49 Кодексу законів про працю України».

1.42. від 17.07.2019 № 93-К «Про преміювання з нагоди ювілею».
1.43. від 17.07.2019 № 94-К «Про  переведення Матвієвської Н.В.».
1.44. від 17.07.2019 № 95-К «Про  переведення Скрипченко Т.О.».
1.45. від 17.07.2019 № 96-К «Про  переведення Хвостенко О.Є.».
1.46. від  18.07.2019  3  97-К  "Про  скасування  разпоряджень  сільського

голови № 94-К, № 95-К, № 96-К".
1.47. від 19.07.2019  № 98-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в

праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за липень 2019 року».



1.48. від  19.07.2019 № 99-К/З  «Про надбавку за  високу досягнення  в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за липень 2019 року».

1.49. від 19.07.2019 № 100-К/З «Про надбавку за високі досягнення в
праці  та  преміювання  секретаря  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району за результатами роботи за липень 2019 року».

1.50. від 19.07.2019 № 101-К/З "Про надбавку за високі  досягнення у
праці головного лікаря КНП Миколаївської сільської ради "АЗПСМ
с. Постольне".

1.51. від 19.07.2019 № 102-К/З "Про надбавку за високі  досягнення у
праці директору КНП Миколаївської  сільської ради "Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці".

1.52. від 19.07.2019  № 103-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за липень 2019 року».

1.53. від  19.07.2019  №  104-К/З  "Про  преміювання  працівників  групи
"Благоустрій"  Миколаївської  сільської  ради Сумського району за
результатами роботи за липень 2019 року".

1.54. від 19.07.2019  № 105-К/З «Про надбавку за високі досягнення в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за липень 2019 року».

1.55. від  19.07.2019   №  106-К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у  липні 2019 року».

1.56. від 22.07.2019 № 107-К «Про надання матеріальної  допомоги на
вирішення соціально - побутових питань».

1.57. від 22.07.2019 № 108-К «Про надання матеріальної  допомоги на
вирішення соціально - побутових питань».

1.58. від 22.07.2019 № 109-К «Про надання матеріальної допомоги».
1.59. від 22.07.2019 № 110-К «Про надання матеріальної  допомоги на

вирішення соціально - побутових питань».
1.60. від 23.07.2019 № 111-К/З «Про звільнення Тихомірової В.Л.».
1.61. від  23.07.2019  №  112-К  «  Про  преміювання  працівників

Кровненської сільської ради за результатами роботи сільської ради
за липень 2019 року».

1.62. від 29.07.2019 № 113-К « Про призначення на посаду головного
спеціаліста відділу земельних відносин та комунальної власності,
АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської
ради».

1.63. від  30.07.2019   №  114-К  «Про  призначення  на  посаду  майстра
групи "Благоустрій"».

1.64. від 30.07.2019 № 115-К « Про призначення на посаду завідувача
військово-облікового бюро Кровненської сільської ради».



1.65. від  30.07.2019  №  116-К  «Про  призначення  на  посаду  касира
Кровненської сільської ради».

1.66. від  05.08.2019  №  117-К  «Про  встановлення  доплати  за  вислугу
років Цибульняк Л.В.».

1.67. від 05.08.2019 № 118-К «Про встановлення надбавки за  вислугу
років Палаженко М.С.».

2. Затвердити, розпорядження сільського голови з основної діяльності, які
були прийняті в міжсесійний період: 

2.1. від  23.04.2019  №  63-ОД  «Про  внесення  змін  до  паспортів
бюджетних програм на 2019 рік».

2.2. від  23.04.2019 № 64-ОД«Про створення  комісії   з  оцінки  майна
комунальної власності на території Миколаївської сільської ради».

2.3. від 02.05.2019 № 65-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  у  апараті  та  структурних  підрозділах  апарату
сільської ради».

2.4. від 02.05.2019 № 66 - ОД «Про скликання  тридцять п'ятої сесії
сільської ради».

2.5. від 03.05.2019 № 67-  ОД «Про надання інформації  по медичних
закладах Миколаївської сільської ради».

2.6. від 06.05.2019 № 68-ОД «Про забезпечення організації Дня села в
с.Миколаївка».

2.7. від  11.05.2019   №  69-ОД  «Про  припинення  обслуговування
відділом  соціального  обслуговування  населення  вдома
Миколаївської сільської ради ».

2.8. від 13.05.2019 № 70-ОД  «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантної  посади  у  апараті  та  структурному  підрозділі  апарату
сільської ради».

2.9. від  15.05.2019  №  71-ОД  «Про  відзначення  на  території
Миколаївської  сільської  ради  у  2019  році  Дня  пам'яті  жертв
політичних репресій ».

2.10. від  22.05.2019   №  72-ОД  «Про  припинення  обслуговування
відділом  соціального  обслуговування  населення  вдома
Миколаївської сільської ради ».

2.11. від  28.05.2019  № 73-ОД«Про  затвердження та  внесення  змін  до
паспортів бюджетних програм на 2019 рік».

2.12. від  28.05.2019  № 74-ОД «Про  збільшення  ліміту  на  паливо для
службового автомобіля сільської ради».

2.13. від 31.05.2019 № 75-ОД «Про взяття на обслуговування відділом
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради».

2.14. від 03.06.2019 № 76-ОД «Про затвердження посадової інструкції
інспектора з питань благоустрою Миколаївської сільської ради».



2.15. від  03.06.2019  №  77-ОД «Про  скликання  тридцять  шостої  сесії
сільської ради сьомого скликання».

2.16. від  06.06.2019 № 78-ОД «Про створення комісії  для обстеження
торгівельних закладів».

2.17. від 11.06.2019 №79-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  у  апараті  та  структурних  підрозділах  апарату
сільської ради».

2.18. від  11.06.2019  №  80-ОД  «Про  видачу  службового  посвідчення
№ 9».

2.19. від  11.06.2019№  81-ОД  «Про  відзначення  200-річчя  з  дня
народження Пантелеймона Куліша».

2.20. від 19.06.2019 № 82-ОД «Про прийняття до виконання направлення
Сумського  районного  сектору  філії  ДУ  "Центр  пробації"  в
Сумській області від 18.06.2019 року відносно гр. Стеценко О.В.
для відбуття оплачуваних суспільно корисних робіт».

2.21. від  19.06.2019   № 83-ОД «Про  прийняття  до  виконання  вироку
Сумського районного суду  від  27  липня  2018  року  відносно  гр.
Смаровоза О.О. для відбування покарання».

2.22. від  19.06.2019  №  84-ОД  «  Про  надання  права  затвердження
розпоряджень про виділення коштів».

2.23. від 19.06.2019 № 85-ОД «Про забезпечення на території сільської
ради  захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей  -  сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа».

2.24. від 25.06.2019 № 86-ОД «Про затвердження та внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2019 рік».

2.25. від 26.06.2019 № 87-ОД «Про надання потреби для забезпечення
роботи відділів».

2.26. від  27.06.2019  №  88-ОД «  Про  збільшення  розмірів  посадових
окладів».

2.27. від 04.07.2019 № 89-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантної  посади  у  апараті  та  структурному  підрозділі  апарату
сільської ради».

2.28. від  04.07.2019  №  90-ОД  «Про  скликання  тридцять  сьомої
позачергової сесії сільської ради сьомого скликання».

2.29. від 04.07.2019 № 91-ОД «Про затвердження інструкцій з охорони
праці у виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради».

2.30. від 08.07.2019 № 92-ОД «Про призначення Ярем С.В. директором
за  контрактом  КП  "Рембудсевіс"  Миколаївської  сільської  ради
сумського району».

2.31. від  12.07.2019  №  93-ОД  «Про  прийняття  до  виконання  ухвали
Сумського районного  суду  Сумської  області  від  10  червня  2019
року  відносно  гр.  Бережного  Д.П.  для  відбуття  безоплатних
громадських робіт».



2.32. від 16.07.2019 № 94-ОД «Про скликання тридцять восьмої чергової
сесії сільської ради сьомого скликання».

2.33. від  17.07.2019  №  95-ОД  «Про  проведення  атестації  посадових
робіт  місцевого  самоврядування  виконавчого  апарату  сільської
ради».

2.34. від  17.07.2019  № 96-ОД «Про  створення  тимчасової  комісії  для
проведення інвентаризації Северинівської бібліотеки».

2.35. від  17.07.2019  №  97-ОД «Про  направлення  групи  "Благоустрій"
Миколаївської  сільської  ради  на  виконання  робіт  по  видаленню
порослі та чагарників».

2.36. від 22.07.2019 № 98-ОД «Про припинення діяльності».
2.37. від 22.07.2019 № 99-ОД « Про створення тимчасової комісії  для

списання  основних  засобів   у  КП  "Господар"  Миколаївської
сільської ради».

2.38. від 22.07.2019 № 100-ОД «Про призначення на посаду директора
КП "Рембудсервіс" Миколаївської сільської ради».

2.39. від  22.07.2019  №  101-ОД  «Про  затвердження  Інструкції  про
порядок  ведення  обліку,  зберігання  використання  і  знищення
документів та  інших матеріальних носіїв  інформації,  що містять
службову  інформацію  у  Миколаївській  сільській  раді  та  її
виконавчому комітеті».

2.40. від 01.08.2019 № 102-ОД «Про закріплення транспортних засобів
Миколаївської сільської ради».

2.41. від 01.08.2019 № 103-ОД «Про затвердження посадових інструкцій
працівників Миколаївської сільської ради».

2.42. від  01.08.2019  №  104-ОД «  Про  розроблення  проектів  програм
Миколаївської ОТГ».

2.43. від 05.08.2019 № 105-ОД « Про створення тимчасової комісії щодо
обстеження  стану  комунального  майна  (гідроспоруд)  ,  які
знаходяться на території Миколаївської сільської ради.

2.44. від 06.08.2019 № 106-ОД «Про оголошення конкурсу на створення
офіційної символіки Миколаївської сільської ради».

3. Затвердити,  розпорядження  сільського голови  про  відпустки,  які  були
прийняти в міжсесійний період:
3.1. від 06.05.2019 № 16-Від «Про відпустку Сесенко Н.М.».
3.2. від 08.05.2019№ 17-Від «Про відпустку Лещенко А.М.».
3.3. від 08.05.2019 № 18-Від «Про відпустку Шовкопляс О.С.».
3.4. від 08.05.2019№ 19-Від «Про відпустку Северин В.М.».
3.5. від 08.05.2019 № 20-Від « Про відпустку Непийводи І.В.».
3.6. від 16.05.2019 № 21-Від « Про відпустку Феніної С.В.».
3.7. від 21.05.2019 № 22-Від « Про відпустку Каменської Ю.О.».
3.8. від 21.05.2019 № 23-Від «Про відпустку Железняк Л.І.».
3.9. від 24.05.2019 № 24-Від «Про відпустку Забари І.Г.».
3.10. від 28.05.2019 № 25-Від «Про відпустку Пархоменко В.І.».



3.11. від 04.06.2019 № 26-Від «Про відпустку Савченка С.М.».
3.12. від 04.06.2019 № 27-Від «Про відпустку Луценко О.О.».
3.13. від 05.06.2019 № 28-Від «Про відпустку Іваненко Ю.І».
3.14. від 04.06.2019 № 29-Від «Про відпустку Іванова С.В.».
3.15. від 10.06.2019 № 30-Від «Про відпустку Гресь Євгенії Василівни».
3.16. від 10.06.2019 № 31-Від «Про відпустку Цибульняк Л.В.».
3.17. від 10.06.2019 № 32-Від «Про відпустку Шаповал Н.І.».
3.18. від 14.06.2019 № 33-Від «Про відпустку Балаби Ю.О.».
3.19. від 14.06.2019 № 34-Від «Про відпустку Северин В.І.».
3.20. від 18.06.2019 № 35-Від «Про відпустку Палаженко М.С.».
3.21. від 18.06.2019№ 36-Від «Про відпустку Макшеєвої Н.С.».
3.22. від 24.06.2019 № 37-Від « Про відпустку Шкарупи В.М.».
3.23. від 24.06.2019 № 38-Від « Про відпустку Шкарупи Н.М.».
3.24. від 24.06.2019 № 39-Від « Про відпустку Бізюка О.А.».
3.25. від 24.06.2019 № 40-Від «Про відпустку Сороки О.О.».
3.26. від 24.06.2019 № 41-Від «Про відпустку Шовкопляс О.С.».
3.27. від 24.06.2019 № 42-Від «Про відпустку Третякової К.В.».
3.28. від 25.06.2019 № 43-Від «Про відпустку Корнієнко І.І.».
3.29. від 25.06.2019 № 44-Від «Про відпустку Непийводи В.В.».
3.30. від 25.06.2019 № 45-Від «Про відпустку Демиденко І.О.».
3.31. від 25.06.2019 № 46-Від «Про відпустку Іванченка В.О.».
3.32. від 25.06.2019 № 47-Від «Про відпустку Самотой Л.І.».
3.33. від 25.06.2019 № 48-Від «Про відпустку Пархоменко В.І.».
3.34. від 01.07.2019 № 49-Від «Про відпустку Пашкурової В.В».
3.35. від 02.07.2019 № 50-Від "Про відпустку Білінського Р.М."
3.36. від 08.07.2019 № 51-Від " Про відпустку Іваній М.В."
3.37. від 08.07.2019 № 52-Від «Про відпустку Островської Н.М.».
3.38. від 08.07.2019 № 53-Від «Про відпустку Кіхтенко Н.А.».
3.39. від 08.07.2019 № 54-Від «Про відпустку Феніної С.В.».
3.40. від 10.07.2019№ 55-Від «Про відпустку Панової В.Г.».
3.41. від 10.07.2019 № 56-Від « Про відпустку Білінської А.В.».
3.42. від 10.07.2019 № 57-Від « Про відпустку Шаповал Н.І.».
3.43. від 10.07.2019 № 58-Від « Про відпустку Балаби Ю.О.».
3.44. від 22.07.2019 № 59-Від «Про відпустку Іванченка М.О.».
3.45. від 22.07.2019 № 60-Від «Про відпустку Обливанцової І.Ю.».
3.46. від 22.07.2019 № 61-Від «Про відпустку Янченко К.В».
3.47. від 22.07.2019 № 62-Від «Про відпустку Пугач Т.І.».
3.48. від 22.07.2019 № 63-Від «Про відпустку Забари І.Г.».
3.49. від  22.07.2019  №  64-Від  «Про  відпустку  Кузнецової  Ольги

Михайлівни».
3.50. від  22.07.2019  №  65-Від  «Про  відпустку  Кузнецова  Юрія

Вікторовича».
3.51. від  22.07.2019  №  66-Від  «Про  відпустку  Рудюка  Віктора

Петровича».



3.52. від 22.07.2019 № 67-Від «Про відпустку Соломка Юрія Івановича».
3.53. від 22.07.2019 № 68-Від «Про відпустку Білінської А.В.».
3.54. від 22.07.2019 № 69-Від "Про відпустку Білінського Р.М."
3.55. від  25.07.2019  №  70-Від  "  Про  відпустку  Самотой  Сергія

Вололдимировича".
3.56. від 29.07.2019 № 71-Від "Про відпустку Самотой Л.І.".
3.57. від 29.07.2019 № 72-Від "Про відпустку Непийводи І.В.".
3.58. від 29.07.2019 № 73-Від "Про відпустку Бідненко С.М.".
3.59. від 01.08.2019 № 74-Від «Про відпустку Юнака А.Ф.».
3.60. від  05.08.2019  №  75-Від  «Про  відпустку  Глиненко  Лариси

Миколаївни».
3.61. від 05.08.2019 № 76-Від «Про відпустку Палаженко М.С.».
3.62. від  07.08.2019  №  77-Від  «Про  відпустку  Железняк  Людмили

Іванівни».

Секретар сільської ради                                                   В.В.Непийвода


