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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 89

 31.07.2019                                                                                      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  необхідність
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
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 
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В И Р І Ш И В:

1. Інформацію  спеціаліста  відділу  земельних  відносин,  комунальної
власності, АПР та розвитку сільських територій /Рахімова Н.В./ 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:
3.1. 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;

3.2. 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;

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

3.4. 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./:

4.1.  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;

4.2. попередити  сільськогосподарських  товаровиробників,  які
здійснюють  діяльність  на  території  громади,  про   належну  та
безпечну експлуатацію насипних дамб, які використовуються ними
під  час   збирання  врожаю,   та  віднайти  додаткові  шляхи  для
вивезення врожаю;

4.3. створити тимчасову комісію, з залученням сільськогосподарських
товаровиробників  та  орендарів  водних  об’єктів  для  обстеження
гідроспоруд (насипних дамб) для вирішення питання їх спільного
використання та ремонту. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 90

 31.07.2019                                                                                      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  бухгалтера  комунального
некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  с.  Постольне»  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 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   задовільною.

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

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 91

 31.07.2019                                                                                      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
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/. 
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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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Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
№ 91 від 31.07.2019 року 

                                         План
заходів щодо підготовки до роботи відділу по наданню соціальних послуг по

догляду вдома

1. Детально проаналізувати підсумки роботи у попередньому році, 
розробити та затвердити заходи щодо підготовки до роботи в 
осінньо – зимовий період 2019-2020 років.

до 31.07.2019
2. Сприяти в забезпеченні одиноких непрацездатним громадян, які 

знаходяться на обслуговуванні, твердим паливом, картоплею та 
овочами в повному обсязі відповідно до потреби.  

до 20.09.2019
3. Організувати  проведення  поточних  ремонтних  робіт  будівель,  в

яких проживають підопічні відділу по наданню соціальних послуг
по догляду вдома.

до 20.09.2019
4. Забезпечити вчасне подання документів для призначення субсидій

особам,  які  обслуговуються  відділом  по  наданню  соціальних
послуг по догляду вдома.

постійно
5. Вжити  заходи  спрямовані  на  раннє  виявлення  одиноко

проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних
громадян,  з  метою  запобігання  ї  переохолодження  та
обмороженню в осінньо-   зимовий період. 

до 13.09.2019
6. Провести інструктажі з правил техніки пожежної безпеки з 

особами, які обслуговуються соціальним робітниками.
постійно

7. Розмістити на обслуговуючій території інформацію з адресами 
установ і організацій, де бездомні можуть отримати ночівлю, одяг, 
харчування.

постійно
8. Організувати роботу пунктів прийому від населення благодійної 

допомоги для поповнення банків одягу. 
постійно
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Секретар виконавчого комітету                                                С.БІДНЕНКО 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 92

31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів
з нагоди проведення святкування
Дня села Лікарське

Керуючись  статтею  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  24 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. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 
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Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету  №  92  від
31.07.2019

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 24.08.2019 року

2. Облаштування тематичних фотозон з нагоди святкування Дня села Лікарське. 
бібліотекар Лікарської сільської 
бібліотеки
до 24.08.2019 року 

3. Служба у Свято – Покровському храмі. 

     настоятель храму о. Олександр 
 24.08.2019 року 

4. Організувати святковий концерт до Дня села.
завідувач Лікарським СК
відділ культури та роботи з 
молоддю
24.08.2019 року 

5. Організувати розваги для дітей.

Відділ культури
 та роботи з молоддю 

в. о. старости
  24.08.2019 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 

7. Виготовити та розповсюдити інформаційні матеріали про роботу сільської ради, 
виконання заходів програми соціально - економічного розвитку даного населеного 
пункту. 

 Секретар ради
 Непийвода В.В. 
24.08.2019

Секретар виконавчого комітету                                              С. Бідненко 
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Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету  №  92  від
31.07.2019

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 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 93

31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
проведення святкування Дня села Северинівка 

Керуючись  статтею 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 11 
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). 
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 
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Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету  №  93  від
31.07.2019

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 11.08.2019 року 

3. Організувати святковий концерт до Дня села.
відділ культури та роботи з 
молоддю
11.08.2019 року 

4. Організувати розваги для дітей.

заступник сільського голови з питань 
діяльності і виконавчих органів ради 
відділ культури та роботи з молоддю

  11.08.2019 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 

6. Виготовити та розповсюдити інформаційні матеріали про роботу сільської ради, 
виконання заходів програми соціально - економічного розвитку даного населеного 
пункту. 

Секретар ради
 Непийвода В.В. 
11.08.2019
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Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету  №  93  від
31.07.2019

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;
Лук’яненко Алла Олександрівна -   соціальний робітник відділу соціального
обслуговування населення вдома;
Куценко Ірина Павлівна – громадський активіст (за згодою);
Черненко Олена Андріївна – депутат сільської ради (за згодою);

             

 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 94

31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
проведення святкування Дня села Склярівка       

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

вирішив:

1. Провести День села Склярівка Миколаївської сільської ради 17 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 
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Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету  №  94  від
31.07.2019

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
17.08.2019 року 

3. Організувати  розваги для дітей.

Заступник сільського голови
з питань діяльності роботи

 виконавчих органів ради
       17.08.2019 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 

5. Виготовити та розповсюдити інформаційні матеріали про роботу сільської ради, 
виконання заходів програми соціально - економічного розвитку даного населеного 
пункту. 

Секретар ради
 Непийвода В.В. 
17.08.2019

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 
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Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету  №  94  від
31.07.2019

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;
Іванченко Ольга Олександрівна  - в.о. завідувача Склярівським сільським
клубом;
Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за 
згодою);
 

Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 95

 31.07.2019                                                                                      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, 

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 
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Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету  №  95  від
31.07.2019

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.
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 
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Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету  №  95  від
31.07.2019

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;
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 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 96

 31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів з нагоди
Відзначення на території громади
28 – ї річниці незалежності України 

                  На виконання Указу Президента України від  11 липня 2019
року  №  513/2019  «Про  відзначення  28-  ї  річниці  незалежності  України
року», розпорядження голови обласної державної адміністрації» від 25.07.2019
року  №  427-  ОД  «Про  відзначення  в  Сумській  області  28-  ї  річниці
незалежності  України», керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» , з метою гідного відзначення на території ради у
2019 році 28-ї річниці незалежності України,  виконавчий комітет селищної
ради 

вирішив:
             

1.  Провести  на  території  Миколаївської   сільської  ради  урочистості  та
тематичні,  культурно-мистецькі  заходи  до  відзначення  28-ї  річниці
незалежності  України.

2.  Затвердити  План  заходів  з  відзначення   28-ї  річниці  незалежності
України на території Миколаївської сільської  ради у 2019 році (далі - План),
що додається.
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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 31 липня 2019 року № 96

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення 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,
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  28-ї  річниці
незалежності  України у населених пунктах Миколаївської сільської  ради за
участю представників  органів місцевого самоврядування,  депутатів сільської
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ради,  військовослужбовців  –  учасників  антитерористичної  операції  в
Донецькій та Луганських областях, родин загиблих учасників АТО.

Відділ культури та роботи з молоддю, 
директори сільських будинків культури 
22.24 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,
23.24 серпня 2019 року

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

Відділ культури та роботи з молоддю,
22.25 серпня 2019 року

Секретар виконавчого комітету                                         С.БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 97

31.07.2019                                                                                      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. Проект  Програми соціально-економічного  розвитку  Миколаївської
сільської ради на 2020-2022 роки, відправити на доопрацювання. 

2. Дане  питання  розглянути  на  черговому  засіданні  виконавчого
комітету в серпні місяці 2019 року. 



2

22

         Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 98

 31.07.2019                                                                                      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  24.07.2019  року  №  04  розглянувши  заяву  та  надані  документи
громадянки, жительки селища, вул., буд. Сумського району від 10.07.2019 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 дозвіл на реєстрацію місця  проживання, року народження за
адресою: Сумська область, Сумський район, , вулиця, будинок).
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        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

    Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ

                                
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 99

31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на дарування
житлового будинку 

Керуючись статтею 177 Сімейного Кодексу України, статтями 32,  71,  72
Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею 12  закону  України  «Про
основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  та  безпритульних  дітей»,
розглянувши  заяви  гр.  р.н.,  проживаючого  за  адресою:  село,  вул.,  буд.,
Сумського району Сумської області, гр. проживаючої за адресою: село, вул.,
буд. Сумського району Сумської області, гр., р.н., проживаючого за адресою:
село , вул., буд., Сумського району Сумської області, гр., р.н., проживаючої за
адресою:  село,  вулиця  Сумського району Сумської  області,  інші  документи
надані  заявниками,  про надання  згоди  на  дарування  належного їм  на  праві
спільної сумісної власності житлового помешкання (одноквартирний будинок)
загальною  площею  104,2  кв.  м,  що  знаходиться  за  адресою:  село,  вул.
(колишня,  рішення  3  сесії  Кекинської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області  сьомого  скликання  від  25.12.2015  «Про  перейменування
вулиць  населеного  пункту»)  Сумського  району  Сумської  області,  в  якому
зареєстрована  та  проживає  малолітня  дитина,  року  народження,  з  метою
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забезпечення  прав  та  законних  інтересів  малолітньої  дитини,  виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати згоду гр. на  дарування належного їм на праві спільної сумісної

власності   житлового будинку, що знаходяться по вулиці, за номером в селі
Сумського району Сумської  області  своїй  доньці,  в  якому  зареєстрована  та
проживає малолітня дитина –року народження. 

2. Зобов’язати гр., матір малолітнього народження забезпечити і в 
подальшому проживання та реєстрацію в цьому ж будинку її малолітнього 
сина. 

3. Гр. провести державну реєстрацію нерухомості у відповідно до вимог 
чинного законодавства. 

                                       

    Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 100

 31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання  дозволу   на  
укладання та підписання 
договору про поділ 
нерухомого майна між подружжям

Керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 71,72
Цивільного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34 закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні,   статтею 12  Закону  України  „Про
основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  та  безпритульних  дітей»,
розглянувши  та обговоривши заяву гр. та його дружини р.н.   про надання  їм
дозволу  на укладання договору про поділ нерухомого майна, належного їм на
праві  спільної  сумісної  власності,  як  таке,  що  набувалось  в  період
зареєстрованого шлюбу, при умові,  що в ньому і  надалі  буде зареєстрована
малолітня дитина –,року народження, з метою забезпечення прав та законних
інтересів малолітньої дитини,   виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
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1. Надати згоду гр. та його дружині на укладання  між ними договору про
поділ  нерухомого  майна,  належного  їм  на  праві  спільної  сумісної
власності, як таке, що набувалось в період зареєстрованого шлюбу, при
умові,  що  в  ньому  залишиться   і  в  подальшому  проживати  і  бути
зареєстрованою їх малолітня дитина, року народження.

                                         

    Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 101

 31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про погодження Порядку 
складання, затвердження 
(погодження) та контролю 
виконання фінансових планів 
комунальними некомерційними
підприємствами Миколаївської 
сільської ради

На виконання  частини  4  статті  75  Господарського кодексу  України,  з
метою  здійснення  контролю  за  фінансово-господарською  діяльністю
комунальних  некомерційних  підприємств  Миколаївської  сільської  ради,
підвищення  ефективності  їх  роботи,  керуючись  статтею 27  Закону  України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  виконавчий  комітет
Миколаївської сільської ради, 

  вирішив:

1. Погодити  Порядок  складання,  затвердження  (погодження)  та   контролю
виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами
Миколаївської сільської ради  (додається).
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2.  Подати  на  розгляд  та  затвердження  Миколаївській  сільській  раді
Порядок  складання,  затвердження  (погодження)  та   контролю  виконання
фінансового  плану  комунальними  некомерційними  підприємствами
Миколаївської сільської ради.

3.  Організацію  виконання  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  (Бідненко  С.М.)  та
фінансове управління Миколаївської сільської ради (Пашкурова В.В.).  

Сільський голова                                                                  С. Самотой

Додаток 1                                                     
до рішення виконавчого комітету 
№ 101 від 31.07.2019 року                          

                                                                 

ПОРЯДОК 
складання, затвердження (погодження) та контролю виконання

фінансових планів комунальними некомерційними підприємствами
Миколаївської сільської ради 

            1.  Цей  Порядок  визначає  процедуру  складання,  затвердження
(погодження)  та  контролю  виконання  фінансових  планів  комунальних
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради (далі - КНП).

2.   Фінансовий  план  КНП  складається  на  кожен  наступний  рік  з
поквартальною  розбивкою  і  відображає  очікувані  фінансові  результати  в
запланованому році, джерела формування коштів та напрямки їх використання
з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також виконання
його зобов’язань. Фінансовий план КНП також містить довідкову інформацію
щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного
року. 

3.  Проект  фінансового  плану  на  кожний  наступний  фінансовий  рік
готується КНП у двох примірниках за формою згідно з Додатком 1 до цього
Порядку  та  у  паперовому  і  електронному  вигляді  подається  на  розгляд
заступнику  сільського  голови  Миколаївської  сільської  ради  (згідно  з
розподілом обов’язків)  не пізніше 15 вересня року, що передує плановому. 

До проекту фінансового плану КНП додаються такі документи:
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1) фінансовий звіт  суб’єкта  малого підприємництва за  формою згідно
Додатку  1  до  положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  25
«Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»;

2) пояснювальну  записку  в  довільній  формі,  яка  містить  результати
аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а
також  показники  фінансово-господарської  діяльності  та  розвитку
КНП в поточному році та на плановий рік (Додаток 2 з таблицями 1-
4). 

У разі, якщо проект фінансового плану КНП не відповідає зазначеним
вимогам, він вважається неподаним.

4.  Заступник  сільського  голови  Миколаївської  сільської  ради  (далі  –
Заступник)  протягом  10  робочих  днів  здійснює  перевірку  та  аналіз
фінансового  плану  КПН,  приймає  рішення  щодо  погодження  (надання
висновку) або повернення проекту фінансового плану КНП на доопрацювання.

5.  Про  прийняте  рішення Заступник    в  письмовій  формі  повідомляє
КНП. У разі повернення проекту фінансового плану КНП на доопрацювання
зауваження надаються також у письмовому вигляді.

6.  У  разі  повернення  проекту  фінансового  плану  на  доопрацювання,
КНП забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Заступника та
подає його на повторний розгляд протягом 3 робочих днів з дня надходження
проекту з зауваженнями до КНП.

7.  За  результатами аналізу  Заступник  готує   висновок  та  подає  його
разом  з  перевіреним  проектом  фінансового  плану  на   погодження  до
фінансового управління  Миколаївської  сільської  ради не  пізніше 05 жовтня
року, що передує плановому. 

8. Фінансове управління після надходження проекту фінансового плану і
висновку  Заступника  до нього опрацьовує матеріали протягом 10 робочих
днів, приймає рішення щодо погодження або повернення проекту фінансового
плану  КНП на  доопрацювання  та  в  письмовій  формі  повідомляє  КНП про
прийняте  рішення. У  разі  повернення  проекту  фінансового  плану  КНП  на
доопрацювання зауваження надаються також у письмовому вигляді.

9.  У  разі  повернення  проекту  фінансового  плану  на  доопрацювання,
КНП забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його
фінансовому управлінню на повторне погодження у строк, що становить не
більше як 3 робочих дні з дня надходження проекту з зауваженнями до КНП.
        10. Фінансове управління погоджує фінансовий план Підприємства до 25
жовтня   року, що  передує  плановому, та  з  відміткою  «Погоджено»  передає
проект фінансового плану до КНП.
        11. КНП готує проект рішення виконавчого комітету про погодження
фінансового  плану  і  виносить  його  на  розгляд  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради.
        12. Після погодження виконавчим комітетом,  КНП готує проект рішення
сесії  про затвердження фінансового плану  і  виносить  його на  розгляд  сесії
Миколаївської сільської ради.
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        13.  Після  затвердження  фінансового  плану, КНП  організовує  його
підписання та протягом 5 робочих днів з дати затвердження надає його копію
відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  і  фінансовому  управлінню  в
паперовому вигляді та на електронну пошту.  
        14. До затвердженого фінансового плану КНП можуть вноситися зміни
протягом планового року, але не більше п’яти разів.

 Зміни  до  фінансового  плану  підприємства  не  можуть  вноситись  у
періоди, за якими минув строк звітування. 
        15. Проект фінансового плану КНП зі змінами разом з пояснювальною
запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується КНП і
подається Заступнику.
         16. Заступник  у 5-ти денний термін приймає рішення щодо внесення
змін до фінансового плану КНП, та подає проект зміненого фінансового плану
на  погодження  до  фінансового  управління  за  процедурою,  передбаченою
пунктами 5-6 цього Порядку.
        17.  Мотивована відмова про підстави відхилення внесення змін до
фінансового плану надсилається КНП в письмовій формі. 
        18. Фінансове управління у 5-ти денний термін приймає рішення про
погодження  фінансового  плану  зі  змінами  за  процедурою,  передбаченою
пунктами 8-9.

19.  Після  затвердженого  зміненого  фінансового  плану  КНП  за
процедурою, визначеною пунктом 11-12 цього Порядку, на фінансовому плані
ставиться відмітка «Змінений» та дата затвердження. 

20. Змінений фінансовий план надається відділу бухгалтерського обліку
та звітності і фінансовому управлінню за процедурою, визначеною пунктом 13
цього Порядку.

21.  Контроль  за  своєчасним  складанням  фінансового  плану,  а  також
виконанням  показників  затвердженого  фінансового  плану  здійснює
виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради.  Відповідальність  за
достовірність  та  обґрунтованість  планування  окремих  показників  несе
керівник КНП.

22.  Звіт  про  виконання  фінансового  плану  КНП  надає  відділу
бухгалтерського обліку та звітності  за формою згідно Додатку 3 в паперовому
та електронному вигляді в терміни:

1)  за  звітні  квартали  поточного  року  -  до  10  квітня,  до  10  липня  та
10 жовтня;

2)  за  звітний рік  та  IV квартал  поточного року до  20  січня  року, що
настає за звітним періодом.

Звіти  надаються  разом  з  пояснювальною  запискою  щодо  результатів
діяльності та із зазначенням причин суттєвих відхилень касових показників від
планових за окремими факторами. 

23.  До  квартальних  звітів  про  виконання  фінансових  планів
підприємствами додаються:
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а)   звіт  про  надходження  та  використання  коштів  загального  фонду
(форма 2м);

 б) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду ( форма 4-3);

в) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма 7м ).
24. До річного звіту про виконання фінансових планів підприємствами

додаються :
а)  фінансовий звіт  суб’єкта  малого підприємництва за  формою згідно

Додатку 1 до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий
звіт суб’єкта малого підприємництва»;

б)   звіт  про  надходження  та  використання  коштів  загального  фонду
(форма 2м);

 в) звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального
фонду ( форма 4-3);

г) звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма 7м );
д)  довідка  про   підтвердження  залишків  коштів  загального  та

спеціального фондів на реєстраційних рахунках ДКСУ та інших банків.
Звіти подаються  разом з  пояснювальною запискою  щодо результатів

діяльності  в  розрізі   коду  економічної  класифікації  видатків  із  зазначенням
причин суттєвих відхилень фактичних показників від планових за окремими
факторами.

25. До фінансового управління Миколаївської сільської ради  щомісячно
разом з заявкою на фінансування заробітної плати за другу половину місяця
подаються  дані  про  видатки  на  оплату  праці  працівників  КНП  за  формою
згідно Додатку 4 до цього рішення. 

Крім того,  щомісячно проводиться звіряння видатків КНП із  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади, про що головним
спеціалістом  фінансового  управління  та  головним  бухгалтером  КНП
підписується  відповідний  документ  за  формою  згідно  Додатку  5  до  цього
рішення.

26. За результатами року КНП до 15 березня року, наступного за звітним,
готують та виносять на розгляд сесії Миколаївської сільської ради рішення про
розгляд звіту про виконання фінансового плану КНП.  

27. Затверджені фінансові плани  КНП (початковий та зі змінами) і звіт
про  його виконання  публікуються  КНП на  офіційному  сайті  Миколаївської
сільської ради у розділі «Комунальні підприємства». 

28.   Керівники КНП у звітах про роботу, що згідно підпункту 3 пункту
а)  статті  29  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»
заслуховується  на  засіданнях  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської
ради, доповідають також про виконання показників фінансового плану .

29.  За  несвоєчасне  подання на  розгляд,  погодження або затвердження
річного фінансового плану та звітів про його виконання керівник КНП несе
адміністративну відповідальність, установлену законодавством України.
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Секретар виконавчого комітету                                       С.БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 102

 31.07.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про створення комісії з питань використання 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 
придбання житла та приміщень для  розвитку
сімейних та інших форм  виховання, 
наближених до сімейних, виплати грошової 
компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа
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         Керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 34, підпунктом 4 пункту «б»
ч. 1 ст. 34, ст. 40, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2018 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні  роботи,  придбання житла та  приміщень для розвитку сімейних та
інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом
дітей-сиріт, осіб з їх числа» ( зі змінами), відповідно до ст. 33 Закону України
«Про  забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального захисту  дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 25 Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  ст. 11  Закону  України  «Про  основи  соціального
захисту  бездомних  осіб  і  безпритульних  дітей»,  на  виконання  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  26.06.2019  № 616  «  Про  внесення  змін  до
постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877» з
метою  сприяння  вирішення  питань  щодо  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують
поліпшення житлових умов виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Затвердити Положення про комісію з питань використання субвенції з

державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  виплати  грошової  компенсації  та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та осіб з їх числа ( Додаток 1).

2.  Затвердити  склад  комісію  з  питань  використання  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  виплати  грошової  компенсації  та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та осіб з їх числа ( Додаток 2).
        3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.

    Сільський голова                                                                      С.САМОТОЙ
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Додаток 1 до рішення
 виконавчого комітету

№ 102 від 31.07.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань використання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, виплати грошової компенсації та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з

їх числа

1. Загальні положення

 1.1. Комісія з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
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сімейних, виплати грошової компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (далі – Комісія)
є консультативно-дорадчим органом, що утворюється рішенням виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради на період дії субвенції.
1.2.  Комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,  законами
України,  іншими нормативно-правовими актами,  а  також цим  Положенням.
1.3.  Метою  роботи  Комісії  є  визначення  напрямів  та  об’єктів,  на  які  буде
спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних, виплати
грошової компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа (далі – Субвенція), відповідно до
пункту  4  Порядку  та  умов  надання  у  2019  році  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання,  наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (зі
змінами від 26.06.2019 № 616) (далі – Порядок).
1.4.  Комісія  утворюється  рішенням  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.
1.5.  Головою  Комісії  є  заступник  сільського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів Миколаївської сільської ради, заступником голови Комісії
– начальник служби у справах дітей Миколаївської сільської ради.
       До складу комісії входять представники структурних підрозділів з питань
соціального  захисту  населення,  фінансів,  освіти,  житлово-комунального
господарства,  містобудування  та  архітектури,  регіонального  розвитку  та
будівництва, капітального будівництва, юридичної служби, центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, уповноваженого представника громадськості
та інших установ ( за їх згодою).
 

2. Завдання Комісії
2.1. Визначення напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано Субвенцію. 
2.2. Перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, особи з їх числа.
2.3. Перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному 
обліку.
2.4. Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або 
відчуження такого майна протягом останніх п’яти років.
2.5. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову 
компенсацію.
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3. Порядок роботи Комісії
3.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
3.2. Засідання Комісії скликається по мірі необхідності і є правомочним, якщо
в ньому беруть участь не менше двох третин від її загального складу. 
3.3.  Голова  Комісії  проводить  засідання  Комісії,  представляє  Комісію  у
відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.
3.4.  Секретар  Комісії  інформує  членів  Комісії  про  місце  і  час  проведення
засідань, готує матеріали до засідання Комісії, оформляє протоколи засідань.
3.5.  У  разі  відсутності  голови  Комісії  його  обов’язки  здійснює  заступник
голови  Комісії,  секретаря  Комісії  –  інший  член  Комісії,  визначений
головуючим.
3.6.  Члени  Комісії  мають  право:  брати  участь  в  усіх  засіданнях  Комісії  та
прийнятті  рішень,  ознайомлюватися  з  усіма  матеріалами,  що  підлягають
розгляду  на  засіданнях  Комісії,  на  занесення  своєї  окремої  думки  до
протоколів засідань Комісії.
3.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються
простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. За умови рівного
розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

4. Порядок прийняття рішень
4.1.  На  розгляд  Комісії  облдержадміністрації,  виконавчий  комітет  сільської
ради направляє документи відповідно до пункту 8 Порядку.
4.2.  Комісія  протягом 5  днів  розглядає  пропозиції  і  документи  та  приймає
рішення стосовно розподілу коштів Субвенції за напрямами та між бюджетами
міст  обласного  значення,  районними  бюджетами  та  бюджетами  об’єднаних
територіальних громад.
4.3.  Рішення  Комісії  приймаються  простою  більшістю  голосів  шляхом
відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого
Комісії є вирішальним.
4.4.  Рішення  Комісії  оформляється  протоколом,  який  підписується  усіма
членами  Комісії,  присутніми  на  засіданні,  та  подається  до
облдержадміністрації.
4.5. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер.
4.6. Розподіл Субвенції здійснюється відповідно до пункту 11 Порядку.

Секретар виконавчого комітету                                              С.БІДНЕНКО 
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Додаток 2 до рішення
                                                                                                 виконавчого комітету

 № 102 від
 31.07.2019 року

Склад

комісію з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, виплати грошової компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
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Северин Віра Миколаївна    –   заступник сільського голови    з питань               
діяльності  виконавчих органів, голова комісії

Сорока Олена Олександрівна  –                начальник служби у справах дітей       
Миколаївської сільської ради, 
заступник  

                             голови комісії

Глиненко Лариса Миколаївна  –              начальник відділу надання
                                                                     адміністративних  послуг населенню

Непийвода Вікторія Віталіївна   –            секретар ради

Макшеєва Наталія Сергіївна     –             начальник відділу освіти, молоді та      
                                                             спорту Миколаївської сільської ради

Непийвода Інна Володимирівна  –          начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності – головний  
бухгалтер

Рябуха Віктор Сергійович –                    перший заступник сільського голови

Секретар виконавчого комітету                                      С.БІДНЕНКО       


