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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 104

 29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

 Про стан торгівельного обслуговування
 на території сільської ради     
          

Керуючись  підпунктом 3 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  секретаря
виконавчого  комітету  про  стан  торгівельного  обслуговування  населення
громади,  виконком  відмічає,  що  питання  розвитку  торгівельного
обслуговування,  дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил в торгових
закладах  сільської  ради  перебуває  на  постійному  контролі  виконавчого
комітету. На даний час  на території  сільської ради в 22 населених пунктах
громади працює 21  магазин,  (два недіючих),  послуги надають 7 приватних
підприємців,  всі  мають  ліцензію  на  здійснення  діяльності  з  продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В населених пунктах Васюківщина,
Перехрестівка,  Бурчак,  Линтварівка,  Над’ярне,  Вербове,  Соколине   –
торгівельні заклади відсутні, населення задовольняє попит в товарах першої
необхідності  в  сусідніх  населених  пунктах  та  місті  Суми.  Зважаючи  на
вищевикладене,  з   метою  покращення  торгівельного  обслуговування
населення та захисту прав споживачів, виконавчий комітет сільської ради     

вирішив: 

           1.Інформацію секретаря виконавчого комітету сільської ради /Бідненко
С.М./  про  стан  торгівельного обслуговування  населення  сільської  ради
прийняти до відома.

2.  Інформацію  начальника  фінансового  управління  /Пашкурова  В.В./
щодо стану сплати податків ФОП, які здійснюють торгівельну діяльність на
території населених пунктів сільської ради прийняти до відома.

3.  Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
природного  середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських
території /Обливанцова І.Ю./ взяти під особистий контроль виконання ФОП
чинного законодавства  в  частині  використання  ними земельних ділянок,  на
яких знаходяться об’єкти торгівлі, факт сплати орендної плати та земельного
податку, необхідність заключення договорів оренди на земельні ділянки, які
використовуються ними у процесі здійснення господарської діяльності. 
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4.  Інспектору  з  питань  благоустрою  /Лисак  Г.П./  контролювати  стан
благоустрою  закріпленої  території  за  ФОП,  ініціювати  необхідність
заключення договорів на вивіз ТПВ. 

          5. Рекомендувати приватним підприємцям, що здійснюють діяльність на
території громади:

           5.1. тримати на особистому контролі та не допускати випадків продажу
слабоалкогольних, алкогольних напоїв  та тютюнових виробів  дітям до 18-ти
років;

          2.2.  постійно  здійснювати  прибирання  прилеглої   та  закріпленої  за
закладом  території;

           2.3. вчасно  та  в  повному  обсязі  сплачувати  податки  до  місцевого
бюджету;

2.4. обладнати заклади торгівлі  стаціонарними вивісками та графіками
роботи.

3. Виконавчому  комітету  сільської  ради  активізувати  роботу  щодо
забезпечення  населених  пунктів  громади,  де  відсутні  заклади  торгівлі,
товарами першої необхідності, шляхом виїзного обслуговування. 

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  першого
заступника сільського голови Рябуху В.С. 

         

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 105

 29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

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

На виконання  підпунктів 1,  2 пункту «а» статті 32 Закону України

«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  освіту»,

розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від

22.05.2019 року № 296 – ОД «Про організацію оздоровлення, відпочинку та

зайнятості дітей, учнівської та студентської молоді влітку 2019 року», рішення

виконавчого  комітету  №  42  від  16.04.2019  року  «Про  організацію

оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді  на території

Миколаївської  сільської  ради  влітку  2019  року»,  заслухавши  доповідь

начальника відділу освіти молоді та спорту Миколаївської сільської ради про

виконання  заходів,  які  були  заплановані  на  оздоровчий  період  в  закладах

освіти Миколаївської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту /Макшеєва Н.С./

про  підсумки  оздоровчого  періоду  в  закладах  освіти  Миколаївської

сільської ради прийняти до відома. /доповідь додається/. 

2. Хід оздоровлення дітей в період оздоровчого періоду, який відбувся  в

освітніх закладах громади в 2019 році вважати достатнім.  
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Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 106

 29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

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

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

вирішив:

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

Порядок  складання,  затвердження  (погодження)  та   контролю  виконання
фінансового  плану  комунальними  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
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 107

29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про схвалення прогнозу  бюджету 
Миколаївської сільської об’єднаної
територіальної громади на 2021-
2022 роки

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

          1.Схвалити  прогноз  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади на 2021-2022 роки (додається).

2.  Подати  на  розгляд  Миколаївській  сільській  раді  прогноз  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки.

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
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 108

29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про заходи щодо забезпечення складання
проекту  бюджету Миколаївської сільської
об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік   

На  виконання  наказу Міністерства фінансів України  від  31.05.2019
року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та
затвердження Бюджетного регламенту проходження  бюджетного процесу на
місцевому  рівні»,  з  метою своєчасного та  якісного  забезпечення  складання
проекту  бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади
на  2020  рік відповідно  до  Бюджетного  і  Податкового  кодексів  України  та
керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від
21.05.97р. № 280/97-ВР, виконавчий комітет сільської ради,

 вирішив:

1. Затвердити  план  заходів  щодо  складання  проекту  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020
р.

2. Фінансовому управлінню забезпечити доведення цього рішення до
головних  розпорядників  бюджетних  коштів  для  використання  в
роботі.

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання
заходів щодо складання проекту сільського бюджету на 2020 рік.

4.   Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

             Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 109
29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

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

На  виконання  статей  18,  34,  40,  52  закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статті  35  закону  України  «Про охорону праці»,
заслухавши  доповідь  секретаря  виконавчого  комітету  щодо  контролю  за
дотриманням діючого законодавства про працю, своєчасної та на належному
рівні  виплати  заробітної  плати  в  установах  та  закладах,  комунальних
підприємствах   сільської  ради,  відмічено,  що  в  даному  напрямку  робота
ведеться  без  порушень  вимог  чинного  законодавства.  Заробітна  плата
виплачується  вчасно.  Прикрим  залишається  той  факт,  що  в  виконавчому
комітеті  відсутня  посада  інспектора  з  праці,  що  унеможливлює  перевірити
факт додержання законодавства про працю на підприємствах, що розташовані
та  здійснюють  господарську  діяльність  на  території  ради.  
           З метою узгодження інтересів найманих працівників, власників та
уповноважених ними органів при повідомчій реєстрації колективних договорів
надається консультативно – методична допомога керівникам та профспілковим
комітетам підприємств, що розташовані на території громади. 

За 7 місяців 2019 року зареєстровано 8 колективних договори та змін до
них.  Загальна  кількість  зареєстрованих  колективних  договорів  –  23.
             Враховуючи  вищевказане,  з  метою  контролю  за  додержання
законодавства про працю та зайнятість населення на території Миколаївської
сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 
                                                 вирішив:
 1.  Інформацію  секретаря  виконавчого  комітету  щодо  додержання
законодавства про працю та зайнятість населення на території Миколаївської
сільської ради  взяти до відома.
2.  З  метою  виконання  вимог  чинного  законодавства  в  частині  здійснення
державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість
населення,  доручити  заступнику  сільського  голови  з  питань  діяльності



8

8

виконавчих  органів  ради  Северин  В.М.  вивчити  питання  щодо  можливості
заключення  договору про співробітництво територіальних громад,  в частині
дотримання вимог трудового законодавства, а саме  спільне утримання посади
інспектора з праці.

3.  Рекомендувати  керівникам  підприємств  усіх  форм  власності:
1)  проаналізувати  стан  соціально-трудових  відносин  на  підприємствах  та
привести  у  відповідність  до  діючого  законодавства  трудові  відносини  з
найманими  працівниками;
2)  сприяти  створенню  профспілкових  органів  та  укладанню  колективних
договорів,  забезпечити  контроль  за  їх  виконанням.
4.  Зобов’язати  керівників  комунальних  підприємств  та  рекомендувати
керівникам  підприємств  всіх  форм  власності  забезпечити  виплату по
заробітній платі в законодавче встановлені строки та не допускати виникнення
заборгованості  з  виплати  заробітної  плати.
5.  Секретарю сільської  ради  /Непийвода  В.В./   при  реєстрації  колективних
договорів звертати увагу на їх відповідність трудовому законодавству. У разі
виявлення  порушень  надавати  рекомендації  щодо  їх  усунення;
6. 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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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 110

29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про здійснення контролю за охороною праці, 
забезпечення соціального захисту працівників

Керуючись статтею 17,  пунктом 8 частини «б»  статті  34,  статтею 40
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 35 закону
України «Про охорону праці», з метою реалізації державних гарантій у сфері
охорони  праці,  забезпечення  додержання  вимог  законодавства  щодо  прав
працівників у галузі охорони праці, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити Положення про здійснення обстеження посадовою особою
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради суб’єктів господарювання,
що  перебувають  в  комунальній  формі  власності  за  дотриманням  вимог
законодавства  з  питань  охорони  праці  (додаток  1).
           2. Затвердити Перелік питань щодо здійснення обстеження суб’єктів
господарювання,  що  перебувають  в  комунальній  формі  власності  за
дотриманням  вимог  нормативно-правових  актів  з  питань  охорони  праці
(додаток  2).
           3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на
секретаря  виконачого  комітету   /Бідненко С.М./,  контроль  –  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради /Северин В.М./.

Сільський голова                                                               С.САМОТОЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
виконкому
від  29.08.2019 №
110

ПОЛОЖЕННЯ

про  здійснення  обстеження  посадовою  особою  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської   ради суб’єктів  господарювання,  що перебувають в
комунальній формі  власності  за  дотриманням вимог законодавства з  питань
охорони праці

1.Загальні положення

Положення про здійснення обстеження за дотриманням вимог законодавства з
охорони  праці  суб’єктами  господарювання,  що  перебувають  в  комунальній
формі власності  (далі  –  Положення)  розроблено на підставі  Закону України
„Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Закону  України  «Про  охорону
праці».
Положення встановлює порядок здійснення обстеження за дотриманням вимог
законодавства з охорони праці суб’єктами господарювання, що перебувають в
комунальній  формі  власності  посадовою особою виконавчого комітету
Миколаївської  сільської  ради.
Положення  поширюється  на  підприємства,  установи,  організації,  які
перебувають в комунальній формі власності.

2. Порядок здійснення обстеження:

1)  контроль  здійснюється  шляхом  проведення  обстеження  підприємств,
організацій, установ посадовою особою виконавчого комітету Миколаївської
сільської  ради  згідно  з  цим  Положенням.  Дані  обстеження  носять
консультативно-роз’яснювальний,  методичний  та  рекомендаційний характер
для  створення  належних  умов  охорони  праці  та  дотримання  діючого
законодавства з  питань охорони праці  як  роботодавцями так і  робітниками;
2)  здійснення  обстежень  проводиться  згідно  з  графіком  обстеження,  не
втручаючись  у  статутну, господарську  діяльність  суб’єкта  господарювання,
який  затверджується  розпорядженням  сільського голови;
3) направлення для проведення обстеження, підписується  сільським головою
або  секретарем  ради із  зазначенням  прізвища,  ім’я  та  по  батькові
перевіряючого  (додаток  1  до  цього  положення);
4)  перед  початком  здійснення  обстеження  посадова особа   виконавчого
комітету Миколаївської  сільської   ради  зобов’язана пред’явити  керівникові
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суб’єкта  господарювання  або  уповноваженій  ним  особі  направлення  та
посвідчення  посадової  особи  органу місцевого  самоврядування;
5)  посадові  особи виконавчих органів  Миколаївської  сільської   ради,  які  не
мають направлення та службового посвідчення, не мають права здійснювати
перевірку;
6) обстеження здійснюються за місцем проведення господарської діяльності
суб’єкта  господарювання,  згідно з  переліком питань (додаток 2  до рішення
виконкому);
7)  обстеження повинні  здійснюватися  у  встановлений  правилами трудового
розпорядку  робочий  час  суб’єкта  господарювання;
8)  обстеження  повинні  здійснюватися  у  присутності  керівника  або  його
заступника  чи  уповноваженої  особи  суб’єкта  господарювання;
9)  для  здійснення  обстеження  суб’єкт  господарювання  повідомляється
письмово не пізніше, як за 10 робочих днів до дня здійснення заходу (додаток
2  до  цього  Положення);
10)  під  час  здійснення  обстеження,  посадова особа виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради складає довідку обстеження про стан дотримання
законодавства України з охорони праці суб’єктом господарювання (додаток 3
до  цього Положення);
11)  один  примірник  довідки  надається  суб’єкту  господарювання  або
уповноваженій  ним  особі,  другий  зберігається  в  органі  місцевого
самоврядування,  що  проводив  обстеження;
12)  під  час  здійснення  обстеження  посадові  особи  виконавчих  органів
Миколаївської  сільської   ради  та  суб’єкти  господарювання  повинні
дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах.

Секретар виконавчого комітету                                              С.БІДНЕНКО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням 
виконкому
від 29.08.2019 № 
110

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення обстеження суб’єктів господарювання, що
перебувають в комунальній формі власності за дотриманням вимог

нормативно-правових актів з питань охорони праці
1.Стисла  характеристика  підприємства.
2.Наявність  та  дотримання  умов  колективного  договору.
3. Наявність наказу про призначення відповідальних за стан охорони праці,
які мають відповідну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому
порядку.
4.  Забезпеченість  нормативними  актами  з  охорони  праці.  Наявність
нормативної  документації  підприємства  (положення  про  роботу
уповноважених  трудового  колективу  з  питань  ОП,  правила  внутрішнього
трудового розпорядку, наявність посадових інструкцій та інструкцій з ОП).
5.Характеристика  умов  праці.  Пільги  та  компенсації  за  шкідливі  та
небезпечні  умови  праці  (наявність  форм  1-УБ,  1-ПВ).  Ознайомлення
працівників під підпис з умовами праці (наявність шкідливих та небезпечних
умов  на  робочому  місці,  надання  відповідних  пільг).
6.Результати атестації умов праці (наказ по результатах, строк дії атестації,
кількість  атестованих  робочих  місць  за  списками  №1  і  №2),  наказ  про
порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та
іншими  засобами  індивідуального  захисту.
7.Забезпеченість працюючих засобами індивідуального захисту. 
Профілактичні  та  обов’язкові  медичні  огляди  працівників.
8. Наявність та реалізація на підприємстві комплексних заходів затверджених
керівником  підприємства  щодо  досягнення  нормативів  з  охорони  праці.
Фінансування  заходів  щодо  охорони  праці.
9. Стан інформаційцно-ро’зяснювальної роботи на підприємстві. 
Наявність  куточку  з  ОП.
10.  Організація  навчання,  перевірки  знань  та  проведення  інструктажів  за
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професіями і видами робіт (в т.ч. перших керівників та головних спеціалістів
у  відповідних  закладах).  Перелік  робіт  з  підвищеною  небезпекою,  для
проведення  яких  потрібне  попереднє  спеціальне  навчання  і  щорічна
перевірка знань з ОП, перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані
проходити  попередню  та  періодичну  перевірку  знань  з  ОП.
11. Проведення інструктажів, їх оформлення, своєчасність проведення згідно
з Типовим положенням про навчання та перевірку знань з питань охорони
праці.

Секретар виконавчого комітету                                            С.БІДНЕНКО

Додаток  1
до Положення
(оформлюється на 
офіційному   бланку
виконавчого комітету
Миколаївської  сільської
ради)

НАПРАВЛЕННЯ

1. _____________________________________________________________
найменування органу, який здійснює контроль

2. ________________________________________________________________
найменування суб’єкта господарювання

3. Розпорядження сільського  голови №___ від _______

4. Перелік посадових осіб виконавчих органів Миколаївської сільської  ради ,
які здійснюють обстеження:

_________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )

_________________________________________________________________
5. Дата початку обстеження___________________________

6.Підстава  для  здійснення  обстеження:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.Предмет  здійснення  заходу:
дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці

____________ ______________ _______________
(посада) (ініціали, прізвище) (підпис)

 
Секретар  виконавчого  комітету
С.БІДНЕНКО 
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Додаток  2
до Положення
(оформлюється на
 офіційномубланку
виконавчого
комітету 
Миколаївської
сільської  ради)

Керівнику
____________________________
(найменування суб’єкта господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської   ради  повідомляє,  що
«___»__________20__ року з  метою здійснення контролю щодо дотримання
вимог  чинного законодавства  з  охорони праці  та  колективного договору  на
______ (назва суб’єкта господарювання) заплановано проведення обстеження.

____________  ______________  _______________
(посада) (ініціали, прізвище) (підпис)

Секретар виконавчого комітету                                              С.БІДНЕНКО 
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Додаток  3
до Положення
(оформлюється на
 офіційномубланку
виконавчого
комітету 
Миколаївської
сільської  ради)

ДОВІДКА ОБСТЕЖЕННЯ №_____
с.________________________________________________
«__»_______20__року
(місце складання довідки) (дата складання довідки)
__________________________________________________________________
(посада,  прізвище,  ім’я,  по  батькові,  особи,  що  здійснює  перевірку)
за  участю
____________________________________________________________
(посада,  прізвище  та  ініціали  осіб,  що  брали  участь  у  перевірці  з  інших
установ)
у  присутності_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника або уповноваженої ним особи
суб’єкта господарювання)
на підставі виконання службових обов’язків відповідно до п.8 ч.б ст.34, ст.40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про
охорону  праці”,  Закону  України  “Про  колективні  договори”  проведено
обстеження щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці на:

Назва  об’єкта  обстеження:
__________________________________________________________________
(підприємства,  установи,  організації,  П.І.Б.  фізичної  особи)
Код  ЄДРПОУ  ____________________________________________________
Форма  власності,її  код:  ______________________________________________
Основний вид економічної діяльності,  КВЕД ___________________________
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Організаційно-правова  форма  ________________________________________
Юридична  адреса:__________________________________________________
Фактична  адреса:  ___________________________________________________
Посадова  особа  об’єкта  обстеження  __________________________________
Спискова  чисельність  штатних  працівників:  ___________________________
Перевіркою (обстеженням) встановлено:
1.  Загальна  кількість  працюючих:  _______,  з  них  :
жінок _______; інвалідів ________; у відпустці по догляду за дитиною до 3-х
років:_________
2.  Загальна  чисельність  працюючих  зі  шкідливими  умовами  праці______:,
з  них  жінок  ______.
3.  Наявність  колективного  договору  (термін  дії,  дата  прийняття,  дата
реєстрації,  місце  реєстрації)  _________________________________________
Обстеженням  встановлено  порушення  вимог:
(зазначається сутність правопорушення, а також недоліки системи управління)
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
За  результатами  обстеження  запропоновано:
(зазначається пропозиція щодо виконання порушення, конкретний пункт, абзац
та  найменування  порушених  нормативно-правових  актів  з  охорони  праці,
запропонований  термін  усунення  порушень  (дата,  місяць  та  рік  усунення
порушень)
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
__________________________  _______________  ____________
(Посада  особи,  яка  здійснювала  (підпис)  (ініціали,  прізвище)
обстеження)
З довідкою ознайомлений:

(Посада  особи,  яка  здійснювала  (підпис)  (ініціали,  прізвище)
обстеження)
Довідка складена у 2-х примірниках.

 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 111

 29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року
«Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
28.02.2017  №  04  «Про  затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і  квітників у населених
пунктах», виконком сільської ради,

 вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
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1.1. Северину Олександру Миколайовичу на видалення 3(трьох) дерев за
адресою: с. Северинівка (згідно акту №6 від 19 липня 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій І.Ю.
видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови В.М. Северин. 

Сільський голова   С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 112

29.08.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року
«Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
28.02.2017  №  04  «Про  затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і  квітників у населених
пунктах», виконком сільської ради,

 вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
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1.2. Лисак  Галині  Павлівні на  видалення  23(двадцяти  трьох)  дерев  за
адресою:  с.  Склярівка,  вул.  Полякова  (згідно  акту  №5  від  19  липня
травня 2019 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій І.Ю.
видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку
згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови В.М. Северин.

     Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 113

 29.08.2019                                                                                      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 (з доповненнями). 
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2. Даний проект програми подати на розгляд та затвердження чергового
засідання Миколаївської сільської ради. 

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ                


