
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 167

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про план роботи виконкому на перший
квартал 2020 року
    

   Відповідно до статті 40, статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Регламенту  роботи  виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого
комітету  №  02  від  28.02.2017  року,  з  метою  якісного  планування  роботи
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради протягом першого кварталу
2020 року, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету сільської ради /Бідненко С./ 
про виконання плану роботи виконавчого комітету сільської ради за 2019
рік прийняти до відома. /додаток 1 додається/.

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради на І квартал 2020 року. /додаток 2 додається/.

3. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, секретарю виконавчого комітету 
забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи. 

4. Загальному відділу виконавчого комітету здійснювати контроль за 
виконанням плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для виконання
відповідних заходів.  

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого  комітету Бідненко С.М. 

      Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ
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Додаток 1 до  рішення виконавчого 
 комітету № 167 від 27.12.2019 року 

Інформація
про виконання плану роботи виконавчого комітету сільської ради

за 2019 рік

Загалом на протязі 2019 року відбулося сімнадцять засідань виконавчого

комітету  сільської  ради  на  яких  розглянуто  187  питань,  які  стосуються  як

власних  так  і  делегованих  повноважень.  Всі  питання,  які  планувалися  до

розгляду на кожний квартал розглянуті та прийняті відповідні рішення. Також

на  засіданнях  виконавчого  комітету  було  розглянуто  ряд  питань,  які

стосувалися  виконання  заходів  затверджених  розпорядженнями  чи

дорученнями  голови  Сумської  ОДА,  голови  Сумської  РДА  та  сільського

голови.  

Були  розглянуті   заяви  громадян,  які  потребували  колегіального

вирішення питання та прийняті відповідні рішення. 

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО
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Додаток 2 до  рішення виконавчого 
 комітету № 167 від 27.12.2019 року 

ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ПЕРШИЙ

КВАРТАЛ 2020 РОКУ

№
п\
п

Питання для розгляду Відповідальний
за підготовку 
матеріалів 

Дата розгляду Доповідає

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СІЧЕНЬ

1. Про  підсумки  роботи служби у справах
дітей  Миколаївської  сільської  ради  у
2019 році.

Бідненко С.М. 30.01.2020 Сорока 
О.О.

2. Про  виконання  делегованих
повноважень  в  сфері  соціального
захисту 

Бідненко С.М. 30.01.2020 Глиненко 
Л.М. 

2. Про стан військово – облікової роботи 
на території Миколаївської сільської 
ради у 2019 році та хід виконання 
розпорядження голови Сумської РДА 
«Про організацію та проведення 
чергового призову громадян України на 
строкову військову службу у жовтні – 
грудні 2019 року на території Сумського
району» підготовку та проведення
чергового  призову  громадян
Миколаївської
об’єднаної територіальної громади на
строкову  військову  службу  у  жовтні-
листопаді 2018 року».

Бідненко С.М. 30.01.2020 Железняк 
Л.І.  

3. Про  затвердження  плану  основних
заходів цивільного захисту на 2020 рік

Бідненко С.М. 30.01.2020 Бідненко 
С.М. 

4. Про  виконання  Програми  соціально
економічного розвитку громади за 2019
рік. 

Бідненко С.М. 30.01.2020 Северин 
В.М.
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5. Про  підсумки  виконання  сільського
бюджету Миколаївської ОТГ за 2019 рік.

Бідненко С.М. 30.01.2020 Пашкурова
В.В. 

ЛЮТИЙ

1. 

 

Про  роботу  та  стан  матеріально
технічного  забезпечення  місцевої
пожежної  охорони  Миколаївської
сільської ради.

Бідненко С.М. 28.02.2020    Іванов В.А.

2. Про підсумки роботи відділу культури
та  роботи  з  молоддю Миколаївської
сільської ради у 2019 році.

Бідненко С.М. 28.02.2020 Феніна С.В.  

3. Про виконання  повноважень  в  сфері
житлово комунального господарства.

Бідненко С.М. 28.02.2020

БЕРЕЗЕНЬ

1.
Про  стан роботи із зверненнями 
громадян за І квартал 2020 року. 

Бідненко С.М. 30.03.2020 Лещенко А.М.

2.
Про стан виконавської дисципліни 
за І квартал 2020 року. 

Бідненко С.М. 30.03.2020 Лещенко А.М.

3. Про план роботи виконавчого 
комітету на ІІ квартал 2020 року. 

Бідненко С.М. 30.03.2020 Бідненко С.М.  

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:
План організаційних заходів запланованих на I квартал 2020 року на

території  

Миколаївської сільської ради

                             
№
з/
п

             Заходи         Дата
  проведення

 Відповідальні

1 Різдвяні колядки 6-8 січня Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

2 Щедрий вечір! Культурно-
розважальні програми

13 січня Усі клубні 
заклади

3 День Соборності та Свободи 
України(бесіди, круглі столи)

22 січня Усі клубні 
заклади

4 Заходи до міжнародного дня 
пам’яті Голокосту

27 січня Усі клубні 
заклади

5 Заходи до дня пам’яті Героїв 
Крут

29 січня Усі клубні 
заклади

6 День всіх закоханих 14-17 лютого Усі клубні 
заклади

7 День пам’яті воїнів – 
інтернаціоналістів

15 лютого Усі клубні 
заклади

8 Заходи до Дня Героїв Небесної
Сотні

20 лютого Усі клубні 
заклади

9 Заходи до Міжнародного дня 
рідної мови

21 лютого Усі клубні 
заклади

10 Масляна 24 лютого Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

11 Заходи до Міжнародного дня 
жінок та миру

6-8 березня Усі клубні 
заклади

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 168

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан роботи із зверненнями
громадян за 2019 рік 

На  виконання  статті  40  Конституції  України,  підпункту  1  пункту  «б»
розділу  1  статті  38  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  загального
відділу виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на
території  сільської  ради  виконком  сільської  ради  відмічає,  що  робота  із
зверненнями  громадян  спрямована  на  виконання  Закону  України  «Про
звернення громадян» від 02.10.1996 року (зі змінами).

 На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права  на звернення до органів  державної  влади та  органів
місцевого  самоврядування»,  на  виконання  розпорядження  голови  Сумської
ОДА  №  552  -  ОД  від  21.09.2018  року  «Про  заходи  щодо  забезпечення
реалізації  та гарантування конституційного права громадян на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування»», проводиться
робота по розгляду пропозицій,  заяв,  скарг громадян.  Виконкомом сільської
ради  вживаються  заходи,  які  спрямовані  на  забезпечення  реалізації  та
гарантування  конституційного  права  громадян  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. 

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян,
 виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію  начальника  загального  відділу  виконавчого  комітету

Лещенко А.М. взяти до відома (додається).

2. Керівникам  відділів  виконавчого  комітету  сільської  ради,  начальникам
управлінь сільської ради та керівникам комунальних підприємств:

1) забезпечити  дотримання  вимог  Закону  України  «Про  звернення
громадян»,  Указу  Президента  України  від  07.02.2008  №  109/2008  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування»;

2) продовжити  роботу  по  кваліфікованому,  неупередженому,
об’єктивному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного
вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян;
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3) не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей  на  звернення  громадян  та  порушень  строків  розгляду  звернень,
установлених законодавством;

4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для
обґрунтованих звернень громадян до органів влади вищого рівня та виявлення
причин, які породжують повторні та колективні звернення;

5) забезпечувати  першочерговий  прийом  звернень  інвалідів  війни,
учасників  бойових  дій,  Героїв  України,  приділяти  особливу  увагу
вирішенню проблем пільгових категорій громадян

3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.): 
1) посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян

та  інформувати  керівництво  виконавчого  комітету  про  факти  несвоєчасного
подання  відповідей  відповідальними  виконавцями  та  прояви  формального
підходу до розгляду питань, порушених заявниками;

2) вжити  заходів  для  приділення  особливої  уваги  вирішенню проблем,  з
якими звертаються  інваліди,  ветерани війни та  праці,  багатодітні  сім’ї,  особи,
постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових
дій  та  члени  їх  сімей,  внутрішньо  переміщені  особи  та  інші  громадяни,  які
потребують соціального захисту та підтримки; 

3) інформувати заступників  сільського голови за  напрямками роботи про
факти  невчасного  чи  формального  підходу  до  розгляду  питань,  порушених  у
зверненнях громадян;

4) надавати методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за роботу зі
зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому;

5) здійснювати постійний моніторинг  роботи  із  зверненнями громадян  у
відділах та управлінні, які входять до складу виконавчого комітету сільської ради
для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян;

6) продовжити  у  першому  кварталі  2020  року  роботу  по  вивченню  стану
організації  роботи  із  зверненнями  громадян  та  вносити  відповідні
пропозиції щодо поліпшення роботи;

7) забезпечувати  умови  для  реалізації  громадянами  прав  на  письмове
звернення,  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої
відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень;

4. Рішення виконавчого комітету № 117 від 30.09.2019 «Про стан роботи із
зверненнями  громадян  за  9  місяців  2019  року»  вважати  таким,  що
втратило чинність. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 169

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про стан виконавської дисципліни
за 2019 рік  

Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши інформацію начальника загального відділу виконавчого комітету
про  стан  виконавської  дисципліни  у  Миколаївській   сільській   раді  за  ІV
квартал   2019  року,  з  метою підвищення рівня  виконавської  дисципліни  та
персональної  відповідальності  за  виконання  посадових  обов’язків,
виконавчий комітет сільської ради, 

ВИРІШИВ:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у Миколаївській сільській

раді за ІV квартал 2019 року взяти до відома (додається).
2. Стан  виконавської  дисципліни  в  виконавчих  органах  ради  вважати

задовільним. 
3. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з

питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретарю  виконавчого
комітету, начальникам відділів сільської ради:

1) активізувати  роботу,  спрямовану  на  своєчасне  виконання  завдань,
визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської
ради  та  її  виконавчого  комітету,  розпорядженнями та  дорученнями
сільського голови;

2) систематично  розглядати  на  засіданнях  та  нарадах  стан  виконання
доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків
та їх попередження;

3) приділяти  особливу  увагу  виконанню  резолюцій  у  роботі  з
документами;

4) забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради
матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації,
якість  та  змістовність  цієї  інформації,  дотримуючись  регламенту
роботи виконавчого комітету.

4. Загальному  відділу  виконавчого  комітету  сільської  ради  (Лещенко
А.М.):

      1)  здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих
доручень  та  на  оперативних нарадах доповідати про стан виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;
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      2)  щомісяця  проводити  аналіз  стану  виконавської  дисципліни  у
Миколаївській   сільській  раді,  про підсумки інформувати секретаря
виконавчого комітету;

  3)   надавати  методичну  та  практичну  допомогу  відділам  з  питань
підвищення рівня виконавської дисципліни;

   4.  Стан виконавської  дисципліни щоквартально розглядати на засіданнях
виконавчого комітету.

   5.  Рішення  виконавчого  комітету  № 118  від  30.09.2019  року  «Про  стан
виконавської дисципліни у ІІІ кварталі 2019 року» вважати таким, що
втратило чинність.

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

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 170

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про виконання делегованих повноважень
за 2019 рік 

Відповідно  до  пункту  2  статті  11  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради в
своїй  роботі  керується  Конституцією  України,  законами  України,  актами
Президента України і  Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови
обласної  державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної
державної  адміністрації  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади.

Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання
делегованих повноважень на території ради. 

Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  приймаються
відповідні  рішення  виконавчого  комітету  та  видаються  розпорядження
сільського голови.
           Так за 2019 рік із 186 рішень виконавчого комітету щодо виконання
делегованих  повноважень  прийнято  62  рішення  та  видані  9  розпоряджень
сільського голови делегованого характеру.  
          Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності
(відповідно  до  статей  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»)  показує,  що  основна  кількість  рішень  стосується  роботи  в  сфері
житлово  комунального  господарства,  побутового,  торговельного
обслуговування,  громадського  харчування,  транспорту  та  зв’язку  (ст.  30),
роботи  у  сфері  соціального  захисту  населення,  (ст.  34),  питань  цивільного
захисту (ст. 36), щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод  і  законних  інтересів  громадян  (ст.   38).  Також  протягом  першого
півріччя  на засіданнях виконавчого комітету було заслухано звіти начальників
відділів про роботу відділів за минулий рік,    про виконання закону України
«Про освіту». 
             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 72 фізичних осіб
підприємців, 14 юридичних осіб. 

Виконавчий  комітет  постійно  приділяє  увагу  створенню  умов  щодо
розвитку  мережі  підприємств  торгівлі,  побутового  обслуговування,
встановленню  зручного  для  населення  режиму  роботи  цих  закладів,  та
дотримання  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів.  Питання  роботи
закладів торгівлі було розглянуте на черговому засіданні виконавчого комітету
в червні місяці. На території громади працює 16 магазинів. На сьогодні попит
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населення  в  товарах  першої  необхідності  повністю  задовольняється.  На
засіданнях  виконавчого  комітету  обговорюються  питання  виконання
делегованих  повноважень  у  сфері  соціального  захисту  населення.  Зокрема
заслуховуються  звіти  відділу  соціального  обслуговування  населення  вдома  та
начальника відділу соціального захисту на надання муніципальних послуг про
роботу з пільговою категорією населення на території ради.

Також на засіданні виконавчого комітету заслуховується питання роботи
Служби в  справах  дітей.  Регулярно проводяться  обстеження умов  проживання
дітей, які потрапили в складні життєві обставини.   

Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану,
вчинює  нотаріальні  дії.  Так  за  2019  рік  вчинено  348  нотаріальних  дій,
зареєстровано 98 актів цивільного стану.

Для створення належних умов роботи представникам органів внутрішніх
справ на території ради планується облаштування поліцейської станції. 

Також  виконуються  делеговані  повноваження  в   організації  призову
громадян  на  строкову  військову  службу,  та  на  період  проведення  мобілізації,
виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, вирішуються
питання про надання допомоги пов’язану з охороною материнства і дитинства,
здійснюється  статистичний  облік  громадян,  які  постійно  та  тимчасово
проживають на території сільської ради, здійснюється облік дітей шкільного та
дошкільного віку, проводиться повідомча реєстрація колективних договорів. На
протязі 2019 року  було проведено п’ять  повідомних реєстрацій, та зареєстровано
шість  внесених  змін  до  колективних  договорів,   здійснюється  контроль  за
дотриманням  земельного  та  природоохоронного  законодавства,  вирішуються
земельні спори (відповідно до законодавства).

Враховуючи  зазначене  вище,  керуючись  пунктом  2  статті  76  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання розпорядження
голови  Сумської  ОДА  №  55  –  ОД  від  10.02.2016  року  «Про  контроль  за
здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  Сумської  області
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади»  зі  змінами
затвердженими  розпорядженням  голови  Сумської  ОДА  №  71  –  ОД  від
22.02.2016  року,  з  метою  належного  виконання  виконавчим  комітетом
Миколаївської   сільської  ради  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади,  виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Інформацію секретаря виконавчого комітету  про виконання делегованих

повноважень  виконавчим  комітетом  Миколаївської  сільської  ради  –
прийняти до відома. /додаток 1 додається/. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М.:
2.1. при підготовці планів роботи виконавчого комітету надавати пропозиції щодо
заслуховування  на  засіданні  виконкомів  звітів  керівників  відділів  у  частині
виконання ними делегованих повноважень;
2.2. забезпечувати виконання основних положень другого розділу статей Закону
України «Про місцеве самоврядування  в Україні».
 2.3.  кожного  півроку  заслуховувати  на  засіданнях  виконавчого  комітету
інформацію  про  здійснення  делегованих   повноважень  на  території  сільської
ради.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Бідненко С.М. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 171

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

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

Відповідно  до  статті  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25 жовтня
2017  р.  №  779  «Про  схвалення  Стратегії  комунікації  у  сфері  європейської
інтеграції  на 2019-2021 роки», від 30 січня 2019 р. № 83-р «Про затвердження
плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської
інтеграції  на  2018-2021  роки»,  розпорядження  голови  Сумської  обласної
державної  адміністрації  від  21.03.2019  р.  №  164-ОД,  на  виконання  рішення
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради № 51 від 16.04.2019 року «Про
реалізацію  на  території  Миколаївської  сільської  ради  у  2019  році  Стратегії
комунікації  у  сфері  європейської  інтеграції  на  2018  –  2021  роки»,  з  метою
забезпечення  підтримки  громадянами  України  державної  політики  у  сфері
європейської інтеграції,  членства України в Європейському Союзі,  виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту  Миколаївської сільської

ради взяти  до відома. /Доповідь додається/.
2. Звіт  начальника  відділу  культури  молоді  та  спорту  взяти  до  відома.

/Доповідь додається/.
3. Роботу  по  виконанню  Плану  заходів  щодо  реалізації  на  території

Миколаївської  сільської  ради  у  2019  році  Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської інтеграції на 2018-2021 роки вважати достатньою.  

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

         

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ 

Додаток 1 до рішення
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виконавчого комітету 
№ 171 
від 27.12.2019 року

План заходів за IV квартал 2019 року щодо реалізації на території   
     Миколаївської сільської ради Сумського району у 2019 році  
           Стратегії комунікації у сфері європейської  інтеграції
                                                 на 2018-2021 роки.

№
п/
п

                  Заходи        Дата      
  проведення

Відповідальний Стан 
виконанн
я 

1 Бесіда «НАТО-ЄС: 
співіснування, 
трансформація, 
можливості для 
України», інформаційна
година «Наш вибір 
НАТО(історія 
створення)»

Жовтень-
грудень

Всі бібліотеки     
та клубні 
заклади

Виконано

2 Презентація «Україна – 
НАТО: Від 
співробітництва до 
інтеграції»

Листопад Всі бібліотеки та
клубні заклади

Виконано

3 Інформаційна виставка 
«Україна і НАТО», 
виставки періодичних 
видань, інформаційні 
полички «Партнерство 
заради миру», 
«Європейська 
інтеграція-шлях до 
демократії»

Жовтень-
грудень

Всі бібліотеки та
клубні заклади

Виконано

4 Наповнення офіційного 
сайту сільської ради 
інформацією про суть 
процесів, що 
відбуваються у сфері 
європейської інтеграції 
України

Постійно Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Виконано

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 172

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання рішення виконавчого комітету № 81 від 27.06.2018 року «Про
затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  малого  і  середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року на території 
Миколаївської сільської ради» та виконання заходів Програми розвитку малого
і  середнього  підприємництва  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району на 2018-2020 роки на протязі 2019 року 

Відповідно  до  статті  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 292-
р  «Деякі  питання  реалізації  Стратегії  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року»,  розпорядження  голови
Сумської обласної державної адміністрації від 13.06.2018 року № 366-ОД «Про
затвердження плану заходів з  реалізації  Стратегії  розвитку малого і  середнього
підприємництва в Україні на період до 2020 року на території Сумської області»,
на  виконання  рішення  виконавчого  комітету  №  81  від  27.06.2018  року  «Про
затвердження  плану  заходів  з  реалізації  Стратегії  малого  і  середнього
підприємництва  в  Україні  на  період  до  2020  року  на  території  Миколаївської
сільської ради», рішення № 09,  21 сесії Миколаївської сільської ради 7 скликання
від 12.04.2018 року «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього
підприємництва  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області  на  2018-2020  роки»  далі  -   (Програма),  з  метою  підбиття
підсумків  з  реалізації  виконання  заходів  розвитку  малого  і  середнього
підприємництва на території громади, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності  виконавчих

органів Миколаївської сільської ради /Северин В.М./ про виконання плану
заходів з реалізації Стратегії малого і середнього підприємництва в Україні
на період до 2020 року на території Миколаївської сільської ради взяти до
відома. /Інформація додається/.

2. Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  АПР  та  розвитку  сільських
територій Миколаївської сільської ради /Обливанцова І.Ю./ про виконання
плану заходів з реалізації Стратегії малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року на території Миколаївської ради взяти до
відома. /Інформація додається/.
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3. Роботу  по  виконанню  заходів  з  реалізації  Стратегії  малого  і  середнього
підприємництва в Україні на території Миколаївської сільської ради вважати
такою,  що  потребує  постійного  вдосконалення,  вивчення  попиту
привабливості території та рівня інформованості населення. 

4. Прийняти  до  відома  інформацію  заступника  сільського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Северин  В.М.  про  стан  виконання
заходів Програми на протязі 2019 року. 

5. Стан виконання заходів Програми  на території громади на протязі 2019 році
вважати _незадовільною. 

6. Заступнику сільського голови Северин В.М. взяти під особистий контроль
виконання заходів Програми на протязі 2020 року. Хід виконання Програми
заслухати на засіданні виконавчого комітету в грудні місяці 2020 року. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 173

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету № 06 від 25.01.2018 року
«Про координаційну раду  з питань
національно-патріотичного виховання
при Миколаївській сільській раді» 
       

Відповідно  до  пункту  6  статті  59  закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» на виконання розпорядження голови Сумської ОДА №
529 – ОД від 30.09.2019 року «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у
Сумській області Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні
на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова
нація» на 2020 рік», у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в виконавчих
органах  ради,   з  метою  виконання  заходів  стратегії,  виконавчий  комітет
сільської ради,

 вирішив:

1. Внести зміни до додатку№ 1  пункту 1 рішення виконавчого комітету № 06
від  25.01.2018  року  «Про  координаційну  раду   з  питань  національно-
патріотичного  виховання  при  Миколаївській  сільській  раді»  в  частині
персонального  складу  членів  координаційну  раду  з  питань  національно-
патріотичного  виховання  при  Миколаївській  сільській  раді  виклавши  його  в
наступній редакції.  /додаток 1/.

Сільський голова                   С. САМОТОЙ
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               Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради
від 27.12.2019 № 173

Склад
координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при 

Миколаївській сільській раді

Северин 
Віра Миколаївна

заступник  сільського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради, голова координаційної ради;

Макшеєва
Наталія Сергіївна

начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради, секретар координаційної ради;

Члени координаційної ради:
Феніна
Світлана В’ячеславівна

начальник  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю
Миколаївської сільської ради;

Геращенко 
Марина Петрівна

завідувач методичним кабінетом відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради 

Вода 
Антоніна Олександрівна

депутат  Миколаївської  сільської  ради,  директор
Миколаївського  навчально-виховного  комплексу:
«загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради;

Крамаренко 
Алла Іванівна

директор  Лікарського  навчально-виховного  комплексу:
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради;

Куценко 
Любов Федорівна

директор  Северинівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Миколаївської сільської ради;

Білан 
Наталія Іванівна

завідуюча КДНЗ «Веселка» с. Северинівка Миколаївської
сільської ради;

Простатіна Ольга 
Олександрівна 

директор  Кровненського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради;

Будакова 
Лідія Анатоліївна 

завідувач  Кровненського  закладу  дошкільної  освіти
«Пролісок» Миколаївської сільської ради

Провозьон 
Сергій Павлович

депутат Миколаївської сільської ради;

Грозаву 
Ірина Валентинівна

голова Сумського осередку «Пласт - НСОУ»; 

Чиж 
Роман Миколайович

ветеран або учасник АТО 

Установити, що в разі кадрових змін, або тимчасової відсутності осіб, які
входять до складу координаційної  ради у зв’язку з  відпусткою, хворобою чи з
інших  причин,  особи,  які  виконують  їх  обов’язки,  входять  до  складу
координаційної ради за посадами.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 174

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про запровадження на території громади
проекту «Поліцейський офіцер громади»

 Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 34  закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   в  зв’язку  із  запровадженням  та  дії  на  території
України  проекту  «Поліцейський  офіцер  громади»,  з  метою  запобігання
правопорушень на території ради, забезпечення територіальної громади офіцером
поліції, який житиме та працюватиме на території, буде представником громади,
житиме  її  проблемами,  перебуватиме  на  постійному  зв’язку  із  мешканцями та
забезпечуватиме  правопорядок  на  території  населених  пунктів  сільської  ради,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Ініціювати на розгляд сільської  ради пропозицію щодо запровадження на
території  громади  Миколаївської  сільської  ради  Проекту  «Поліцейський
офіцер громади» та участь Миколаївської сільської ради у даному Проекті. 

2. В разі підтримки радою даної ініціативи та участі громади в зазначеному
проекті:

1) відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної  власності
транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
/Гончаренко  О.В./  провести  обстеження  приміщення  адмінбудівлі
старостинського округу № 4 в с. Кровне на предмет  придатності частини
приміщення до облаштування в ньому поліцейської станції;

2) фінансовому  управлінню  сільської  ради  /Пашкурова  В.В./  при  умові
перевиконання дохідної частини бюджету в 2020 році передбачити кошти
на забезпечення поліцейської станції меблями та оргтехнікою;

3) начальнику  відділу  економічного  розвитку  та  залучення  інвестицій
/Шаповал Н.І./ надати до фінансового управління інформацію про суму
коштів  необхідних  для  забезпечення  поліцейської  станції  меблями  та
оргтехнікою. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 175

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про утримання та фінансування
фельдшерських пунктів громади, 
які не увійшли в структуру пунктів здоров’я 

 
Відповідно  до  підпункту  2  пункту  «б»  статті  32  Закону  України  «Про

місцеве  самоврядування  в  Україні», на  виконання  розпорядження  голови
Сумської  ОДА  від  22.05.2018  року  №  311-  ОД  «Про  затвердження  Плану
спроможних  мереж  надання  первинної  медичної  допомоги  Сумської  області»,
рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради № 111 від 30.08.2018
року «Про затвердження Плану спроможних мереж надання первинної медичної
допомоги  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району»,  Положення  про
медичний  пункт  тимчасового  базування,  затвердженого  наказом  Міністерства
охорони  здоров’я  України  29.07.2016  року  №  801,  заслухавши  директора
комунального  некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради
«АЗПСМ  Різдва  Пресвятої  Богородиці»,  головного  лікаря  комунального
некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «АЗПСМ  с.
Постольне»,  щодо доцільності утримання та фінансування за рахунок місцевого
бюджету фельдшерських пунктів в селі Руднівка та селі Лікарське, які відповідно
до розпорядження голови ОДА не ввійшли до складу пунктів здоров’я,  зважаючи
на  мало  чисельність  вищезгаданих  населених  пунктів,  з  метою  ефективного
використання  та  недопущення  нецільового  використання  бюджетних  коштів,
забезпечення  надання  якісної,  комплексної,  безперервної  первинної  медичної
допомоги, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/Северин В.М./, в.о. старости округу № 2 /Білінський Р.М/, в.о. старости
округу  №  4  /Шелест  К.Д.,/   головному  лікарю  комунального
некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «АЗПСМ  с.
Постольне» /Білінська  А.В./,  директору   «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої
Богородиці  с.  Миколаївка» /Кіхтенко  Н.А./  опрацювати  питання  щодо
облаштування та утримання медичних  пунктів  тимчасового базування в
с. Лікарському та с. Руднівка. 

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
/Северин  В.М./  в  термін  до  20.01.2020  року,  за  підсумками  проведеної
роботи,  підготувати  та  подати  на  розгляд  ради  проект  рішення   щодо
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створення медичних  пунктів  тимчасового базування в с. Лікарському та
с. Руднівка. 

3. 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 № 176

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження заходів направлених
на запобігання загибелі людей на водних об’єктах

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

             вирішив:

1. Затвердити  та  розповсюдити  в  людних  місцях  інформаційну  пам’ятку
для населення  щодо дотримання правил безпечної  поведінки на  льоду.
/додаток 1 додається/. 

2. Керівникам КНП АЗПСМ села Миколаївка та с. Постольне /Кіхтенко Н.А.,
Білінська А.В./ підготувати та пошити в приміщеннях амбулаторій, пунктів
здоров’я,  в  людних  місцях  населених  пунктів  інформацію щодо  надання
першої  долікарської  допомоги  при  рятуванні  постраждалих  на  водних
об’єктах в зимовий період. 

3. Начальнику відділу освіти молоді та спорту /Макшеєва Н.С./  організувати та провести
відповідну роз’яснювальну роботу  в дошкільних та навчальних закладах громади.

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

        Сільський голова                                                     С.САМОТОЙ 

ПАМ’ЯТКА
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Сумський  районний  сектор  Управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних ситуацій у Сумській області інформує, що станом на 25 листопада
2019 року на території Сумської області трапилось 54 надзвичайні події на воді, в
результаті  яких  47  осіб  загинуло  і  9  було  травмовано  в  тому  числі  2  дитини.
Зокрема на території Сумського району протягом зазначеного періоду трапилось 7
надзвичайних подій на воді, в результаті яких загинуло 7 осіб.

З настанням зимового періоду основною причиною загибелі людей на водних
об'єктах  є  нехтування  елементарними  правилами  безпеки  при  перебуванні  на
кризі, під час рибальства, відпочинку, інших випадках. Так тільки у період з 17 по
25 листопада 2019 року, знехтувавши правилами перебування на. кризі, трапився
ряд  подій,  внаслідок  яких  4  людини  загинуло  та  2  травмовано,  серед  яких  1
дитина. Один з випадків трапився 25.11.2019 року в с. Бездрик, Сумського району,
внаслідок якого через власну необачність під час рибного лову, загинув місцевий
мешканець.

Тому,  щоб  зберегти  своє  здоров’я  чи  навіть  врятувати  життя,  слід
ПАМ’ЯТАТИ:
- перш  ніж  ступити  на  лід,  дізнайтесь  про  товщину  льодового  покриву  на

водоймі;
- виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягне 7 см; - 
-  для влаштування ковзанки – не менше 10-12 см; 
- масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, 

ніж 15 см; масове катання – 25 см;
- робити лунки для риболовлі необхідно на безпечній відстані одне від одного;
- обов’язково майте при собі  міцну мотузку завдовжки 15-20 метрів із петлею на

одному кінці та півкілограмовим вантажем - на іншому, два цвяхи або ніж, які 
допоможуть вибратися на лід, якщо раптом провалитеся;

- не  виходьте на лід поодинці і у нічний час;
- вирушаючи рибалити, попереджайте рідних куди йдете;
- перші кроки треба робити не відриваючи ноги від льоду, при переході по льоду

необхідно йти один за одним на відстані 5-6 метрів та бути готовим надати
необхідну допомогу людині, яка йде попереду; 

-  слід особливо обережно спускатися з  берега,  тому що лід може не щільно
з’єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря;

- слід остерігатись місць, де лід покритий снігом. Сніг, який покрив лід, діє як
ковдра, під снігом лід наростає повільно.  Іноді буває так, що по всій водоймі
товщина відкритого льоду становить 10 см, а під снігом – усього 3 см; 

-  забороняється збиратися на льоду великими групами в одному місці; 
- категорично  забороняється  вживати  до  та  під  час  відпочинку  на  льоду

алкогольні  напої  чи  інші  наркотичні  або  психотропні  речовини.
Враховуючи  високу  ймовірність  нещасних  випадків  на  льоду,  Миколаївська
сільська рада  звертається до мешканців та гостей утримуватись в такі дні від
виходу на тонкий лід, який утворився на водних обєктах, і застерегти від цього
своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби
потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходження на
льоду.
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 177

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання повноважень
у сфері  соціального захисту населення

Відповідно  статті   34  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши  інформацію  фахівця  із  соціальної  роботи  відділу
соціального обслуговування населення вдома,  щодо виконання повноважень на
підвідомчій  території  у  сфері  надання  соціальних послуг  населення,  з   метою
вивчення ситуації, що склалася в питанні надання соціальних послуг населенню
вдома в  переддень  вступу  в  дію закону  України  «Про соціальні  послуги»,   за
результатами  проведеного  попереднього  моніторингу  та  визначення  потреб
населення  Миколаївської  сільської  ради  у  соціальних  послугах,  виконавчий
комітет сільської ради 

вирішив:

1. Інформацію  фахівця  із  соціальної  роботи  відділу  соціального
обслуговування  населення  вдома,  щодо  виконання  повноважень  на
підвідомчій території у сфері надання соціальних послуг  взяти до відома.
/додаток 1 додається/. 

2. Начальнику  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних  послуг,  начальнику  служби  у  справах  дітей,  фахівцю  із
соціальної  роботи  відділу  соціального  обслуговування  населення вдома з
01.01.2020 року в своїй роботі керуватися законом України «Про соціальні
послуги»,  як  документом,  що  визначає  основні  організаційні  та  правові
засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних
життєвих  обставин  особам/сім’ям,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах. 

3. Попередити соціальних робітників, що надавали послуги на території села
Кровне  та  села  Руднівка,  про  зміни  істотних  умов  праці  та  можливе
вивільнення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови Северин В.М. 
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      Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 178

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання 
покладених на них обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей
Миколаївської  сільської  ради  Сороки  О.О.  щодо  виконання  опікунами
(піклувальниками)  покладених  на  них  обов’язків  відносно  підопічних,
враховуючи представлені матеріали, виконавчий комітет відмічає, що всі опікуни
(піклувальники) покладені на них повноваження здійснюють на належному рівні,
піклуються  про  стан  здоров’я  підопічних,  створюють  належні  побутові  умови,
готують їх до самостійного життя.

З метою поліпшення стану забезпечення захисту прав законних інтересів
дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  керуючись Законом
України  «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  сільської ради,

 вирішив:   
1. Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради
щодо  виконання  опікунами  (піклувальниками)  покладених  на  них  обов’язків
відносно підопічних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
звіти опікунів (піклувальників) взяти до відома.
2.   Здійснення  повноважень  опікунами  (піклувальниками)  відносно  підопічних
вважати задовільними.
3.  Опікунам  (піклувальникам)  постійно  здійснювати  покладені  на  них
повноваження відносно підопічних на належному рівні.
4. Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської
сільської  ради  здійснювати  постійний  контроль  за  виконанням  опікунами
(піклувальниками) своїх обов’язків.
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5.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 
Сільський голова                                                                              С.САМОТОЙ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 179

 28.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про хід виконання «Програми  з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки»,
в 2019 році на території Миколаївської сільської ради 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей  Миколаївської
сільської ради Сороки О.О.,  керуючись,  п.  «б» ч.1 ст.  34 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні», з  метою  забезпечення  оптимального
функціонування  цілісної  системи  захисту  прав  дітей  відповідно  до  вимог
Конвенції  ООН  про  права  дитини,  організації  їх  морального,  фізичного  та
розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми,  виховання
відповідального  батьківства  та  запобігання  соціальному  сирітству,  створення
рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти для забезпечення
розвитку  особистості,  створення  умов  для  реалізації  державних  гарантій  і
конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа, виконавчий комітет сільської ради,

 вирішив:

1.Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської
ради Сороки О.О. «Про хід виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про
права  дитини  на  2018-2021  рок»,  в  2019  році,  на  території  Миколаївської
сільської ради  взяти до відома ( додається).

2.  Учасникам  Програми  забезпечувати  виконання  завдань,  визначених
Програмою з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки на
території Миколаївської сільської ради.

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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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 180

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про хід виконання рішення виконкому сільської
ради від 16.04.2019 № 47 «Про заходи щодо забезпечення
найкращих інтересів дітей, що спрямовані на задоволення
їх індивідуальних потреб»

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської
сільської  ради  Сороку  О.О.  з  питання  виконання  заходів  щодо  забезпечення
найкращих  інтересів  дітей,  що  спрямовані  на  задоволення  їх  індивідуальних
потреб, виконавчий комітет сільської ради відмічає, що на території сільської ради
здійснюється: контроль за умовами утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів,
піклувальників;  відвідування  дітей,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах,  які  перебувають  на  обліку  в  службі  за  місцем  їх  проживання  та
навчання;  перевірка  стану  виховної  роботи  з  дітьми-сиротами  та  дітьми,
позбавленими  батьківського  піклування  в  навчальних  закладах  на  території
Миколаївської  сільської  ради;  своєчасний,  належний,  дієвий  розгляд  звернень
громадян  з  метою  вирішення  порушеного  питання  по  суті  та  недопущення
повторних  звернень.  На  території  сільської  ради  проводиться  інформаційно-
просвітницька  робота  через  засоби  масової  інформації  Миколаївської  сільської
ради щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-
вихователі  дитячих  будинків  сімейного  типу,  зважаючи  на  вищевикладене,
виконавчий комітет сільської ради,

 вирішив:

1.  Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради
Сороки О.О. про хід виконання рішення виконкому сільської ради від 16.04.2019
року  №  47  «Про  заходи  щодо  забезпечення  найкращих  інтересів  дітей,  що
спрямовані на задоволення їх індивідуальних потреб» взяти до уваги.

2. Рішення виконавчого комітету сільської ради від 16.04.2019 року № 47 «Про
заходи  щодо  забезпечення  найкращих  інтересів  дітей,  що  спрямовані  на
задоволення їх індивідуальних потреб» вважати виконаним та таким, що втратило
чинність.
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Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 181

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження протоколу засідання 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

Відповідно до статтей 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пункту 7 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, осіб з їх числа (далі
Порядок), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада
2017 року №877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня
2019 року №616) 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  протокол  засідання  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 (протокол № 5 додається). 
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 182

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про взяття на облік дітей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах

Керуючись  підпунктом  2-¹  пункту  «б»  статті  34  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону дитинства»,
наказом  Міністерства  соціальної  політики  від  20.01.2014  №  27  «Про  порядок
ведення  службами  у  справах  дітей  обліку  дітей,  які  перебувають  у  складних
життєвих  обставинах»,  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  24.09.2008
року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані з захистом
прав дитини», з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на сімейне
виховання,  охорону  здоров’я,  житло,  освіту,  соціальний  захист  та  всебічний
розвиток, виконавчий комітет сільської ради,

 вирішив: 
  
1. Взяти на облік                                              року народження, який не
зареєстрований, але проживає за адресою                               як дитину, яка
опинилася  в  складних  життєвих  обставинах  у  зв’язку  з  невиконанням  його
матір’ю батьківських обов’язків.
2. Взяти на облік                                          року народження, який перебуває в
Сумському  обласному  спеціалізованому  будинку  дитини  з  16.12.2019  року  як
дитину, яка опинилася в складних життєвих обставинах у зв’язку з невиконанням
його матір’ю батьківських обов’язків.
3.  Затвердити  для  вище  зазначених  неповнолітніх  дітей  індивідуальний  план
соціального  захисту  дітей,  які  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах  на
період з 27.12.2019 року по 26.12.2020 року.
4. Начальнику служби у справах дітей Миколаївської сільської ради (Сорокі О.О.)
виконати дане рішення.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 183

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про  результати  перевірки
виконання делегованих повноважень
Миколаївською  сільською  радою  в
галузі  охорони  навколишнього
природного середовища

Керуючись  частиною  першою  статті  52  закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні,  розглянувши  акт  позапланової  перевірки  виконання
делегованих  повноважень  Миколаївською   сільською  радою  в  галузі  охорони
навколишнього  природного  середовища,  проведеної  державною  екологічною
інспекцією у Сумській області в період з 27.11. по 09.12.2019 та припис державної
екологічної інспекції у Сумській області від 09.12.2019 № 4810/04 (далі - Припис)
(додається),  враховуючи пояснювальну  записку  секретаря виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської ради, виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:
1. Прийняти до відома інформацію, викладену в пояснювальній записці секретаря
виконавчого комітету сільської ради згідно з додатком 1.
2.  Затвердити  План  організаційно-технічних  заходів  по  усуненню  недоліків
виявлених під час перевірки діяльності  Миколаївської  сільської  ради в частині
виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного
середовища /далі – План заходів/ згідно з додатком 2.  
3. Відповідальним виконавцям визначеним в Плані заходів подати інформацію у
визначені  терміни   до  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських територій. 
4. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій Обливанцовій І.Ю.
надавати  інформацію  до  держаної  екологічної  інспекції  у  Сумській  області  у
визначені Приписом терміни. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,  агропромислового
розвитку та розвитку сільських територій /Обливанцова І.Ю./. 
        Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ 

Додаток 1
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до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2019 № 183

Пояснювальна записка
щодо виконання припису Державної екологічної інспекції

у Сумській області від 09.12.2019 № 480/04

Державною  екологічною  інспекцією  у  Сумській  області  з  27.11.2019  по
09.12.2019  року  була  проведена  позапланова  перевірка  виконання  делегованих
повноважень Миколаївською сільською радою в  галузі  охорони навколишнього
природного  середовища,  на  підставі  якої  виконавчим  органам  Миколаївської
сільської  ради було надано припис від 09.12.2019 року № 480/04 щодо усунення
виявлених недоліків.

Пунктом 1 припису державної екологічної інспекції у Сумській області від
09.12.2019  року  № 480/04  (далі  –  Припис)  виконавчий комітет   Миколаївської
сільської ради зобов’язаний розробити та затвердити відповідним рішенням план
організаційно технічних заходів по усуненню недоліків із зазначенням прізвища,
імені  по  батькові,  посади  осіб,  відповідальних  за  виконання  кожного  пункту
припису.  

Пунктом  2  припису  інспекція  зобов’язує  розробити  та  затвердити  у
встановленому  порядку  схему  санітарної  очистки  населених  пунктів  громади.
Відповідно  до  ст.  9  Закону  України  від  05.03.98  р.  №  187/98-ВР  «Про
відходи» територіальні  громади  є  власниками  відходів,  що  утворюються  на
об’єктах комунальної власності чи знаходяться на їх території і не мають власника
або  власник  яких  невідомий  (безхазяйні  відходи).  З  огляду  на  зазначене,  саме
орган  місцевого  самоврядування  як  представник  територіальної  громади  має
забезпечити  очищення  населених  пунктів  від  відходів.  Рішенням  виконавчого
комітету № 70 від 30.05.2019 року «Про затвердження плану заходів з усунення
недоліків виявлених під час перевірки виконання вимог законодавства в частині
здійснення делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного
середовища»  був затверджений відповідний план заходів по усуненню недоліків
першим  пунктом  яких  було  розроблення  схеми  санітарної  очистки  населених
пунктів сільської ради, відповідальний виконавець Обливанцова І.Ю., але схема
санітарної  очистки  не  розроблена.  Тому пропоную знову  доручити  начальнику
відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій вивчити питання та
організувати  розробку  схеми  санітарної  очистки  населених  пунктів  громади  в
терміни визначені приписом.         

Пунктом  3  припису  інспекція  зобов’язує  виявляти  та  ліквідовувати  всі
несанкціоновані сміттєзвалища на території населених пунктів громади. Навесні
2019 року під час проведення весняної толоки   було організовано та ліквідовано 8
стихійних сміттєзвалищ на  загальну  суму 25,8  тис.  грн.  Даний пункт  припису
підлягає постійному виконанню. Тому пропоную зобов’язати інспектора з  питань
благоустрою території  Лисак Г.П.  виявляти несанкціоновані  сміттєзвалища,  що
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утворюються  на  території  населених  пунктів  громади,  в  разі  їх  виявлення
здійснювати  організацію  їх  лідвідації  задіюючи  КП  «Господар»  Миколаївської
сільської ради.
  Пунктом 4 припису інспекція зобов’язує забезпечити організацію системи
роздільного збирання твердих побутових відходів на території сільської ради. На
сьогодні на території сільської ради припинив свою діяльність надавач послуг з
вивезення ТПВ. Тому питання організації роздільного збирання сміття неможливе
за  відсутності  надання  послуги  взагалі.  Проводиться  робота  по  організації
збирання та вивезення ТПВ власним КП «Господар», планується придбання для
цих  цілей  вантажного  автомобіля.  Проводиться  робота  по  організації
встановлення  контейнерів  для  збирання  пластику  та  скла.  Тому  пропоную
доручити  першому  заступнику  сільського  голови  Рябуха  В.С.  в  термін
передбачений приписом визначитися із організацією збирання ТПВ на території
громади.  

Пунктом  5  припису  інспекція  зобов’язує  забезпечити  проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності роздільного збирання
ТПВ.  Серед  мешканців  громади  розповсюджена  пам’ятка  мешканцю   про
зобов’язання  дотримуватися  затверджених  правил  благоустрою  населеного
пункту, якою передбачено укладання договору на вивезення ТПВ та передбачені
КУпАП  штрафи  за  порушення  правил  складування,  зберігання,  утилізацію  та
ліквідацію відходів, але пропоную на виконання пункту припису доповнити дану
пам’ятку слідуючим пунктом:  дотримуватися в  побуті  схеми роздільного збору
сміття  (відходів).  Відповідальною  особою  за  розповсюдження  інформація
визначити інспектора з правил благоустрою Лисак Г.П.  

Пунктом  6  припису  інспекція  зобов’язує   розробити  та  затвердити  у
встановленому порядку програму поводження з відходами та програму з охорони
земель на території Миколаївської сільської ради. Відділом земельних відносин,
охорони  навколишнього  середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку
сільських територій /Обливанцовій І.Ю/. розроблені та затверджені на черговому
засіданні  ради 10.12.2019 року програми «Охорони природного навколишнього
середовища  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки»  та    «Розвитку
земельних відносин та охорони земель на території Миколаївської сільської ради
на 2020 – 2022 роки». 
               Пунктом  7  припису  інспекція  зобов’язує  вжити   заходів  щодо
забезпечення  безпечного  зберігання  НЗП  на  території  Миколаївської  ОТГ
(перезатарювання).  На  території  населених  пунктів  громади  наявні  5  місць
зберігання непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту
рослин (НЗП), а саме за межами таких населених пунктів: с. Миколаївка – 16,0 т,
с. Северинівка – 0,12 т, с. Склярівка – 1,0 т., с. Лікарське – 5,0 т. 

В 2019 році з місцевого бюджету були виділені кошти в сумі 120 тис. грн. на
перезатарення засобів  захисту  рослин.  Але дані  кошти не  були використані  та
повернуті  до  бюджету.  Тому  на  виконання  даного  пункту  припису  пропоную
зобов’язати  начальника  фінансового  управління  Пашкурову  В.В.  (при  умові
перевиконання дохідної  частини бюджету  в  2020 році)   передбачити  кошти на
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фінансування програми поводження з відходами в частині безчесного зберігання
та перезатарення НЗП.  
             Пунктом 8 інспекція зобов’язує вирішити питання подальшого безпечного
поводження з  НЗП.  Виконання  даного  пункту  заходу  передбачене  виконанням
попереднього пункту припису. 

Секретар виконавчого комітету                                              С.БІДНЕНКО  
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2019 № 183

План 
організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час
перевірки діяльності Миколаївської сільської ради в частині виконання
делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього природного

середовища
   
№
п/
п

Зміст припису Термін
виконання

Стан виконання

1. На  підставі  приписів
розробити  план
організаційно-технічних
заходів  по  усуненню
недоліків,  із  зазначенням
ПІП  та  посади  осіб,
відповідальних за виконання
кожного  пункту  припису,
затвердити  рішенням
виконавчого  комітету  та
направити  в  Державну
екологічну  інспекцію  у
Сумській області.

В 10-
денний 
термін 
після 
отримання 
припису

Рішення  виконавчого  комітету  №
183  від  28.12.2019  року  «Про
затвердження плану  організаційно
технічних  заходів  по  усуненню
недоліків  виявлених  під  час
перевірки  виконання
Миколаївською  сільською  радою
делегованих повноважень в  сфері
охорони  навколишнього
природного середовища
Відповідальна особа 
секретар  виконавчого  комітету
Бідненко С.М. 

2. Розробити  та  затвердити  у
встановленому  порядку
схему  санітарної  очистки
населених пунктів

01.04.2020 Доручити  відділу  земельних
відносин, охорони навколишнього
природного  середовища,
агропромислового  розвитку  та
розвитку  сільських  територій
виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  в
термін  до  01.03.2020  року
розробити  та  подати  на
затвердження  виконавчого
комітету    схему  санітарної
очистки населених пунктів.
Відповідальний  виконавець
начальник  відділу   Обливанцова
І.Ю. 

3. В разі виявлення забезпечити
ліквідацію 
всіх      несанкціонованих
сміттєзвалищ  на  території
сільської ради

16.12.2019 
постійно

Інспектору питань благоустрою
території виявляти

несанкціоновані сміттєзвалища,
що утворюються на території

населених пунктів громади, в разі
їх виявлення здійснювати
організацію їх їх лідвідації
задіюючи КП «Господар».

ПОСТІЙНО 
Відповідальний виконавець  
інспектор питань благоустрою 
Лисак Г.П.
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4. Забезпечити організацію 
системи роздільного 
збирання твердих побутових 
відходів на території 
сільської ради

01 .02 2020
постійно

Проводиться робота по організації
встановлення контейнерів для 
збирання пластику та скла.
ТПВ збиратимуться в мішки. В 
терміни визначені приписом 
визначитися із організацією 
збирання ТПВ на території 
громади
Відповідальна особа перший 
заступник сільського голови 
Рябуха В.С. 

5. Забезпечити проведення 
роз’яснювальної роботи 
серед населення щодо 
необхідності роздільного 
збирання ТПВ, 
впровадження ефективних  
методів поводження з 
відходами

01.02.202
0 та 
постійно

Серед мешканців громади 
розповсюджена пам’ятка 
мешканцю  про зобов’язання 
дотримуватися затверджених 
правил благоустрою населеного 
пункту, якою передбачено 
укладання договору на вивезення 
ТПВ та передбачені КУпАП 
штрафи за порушення правил 
складування, зберігання, 
утилізацію та ліквідацію відходів, 
але пропоную на виконання 
пункту припису доповнити дану 
пам’ятку слідуючим пунктом: 
дотримуватися в побуті схеми 
роздільного збору сміття (відходів)
 Відповідальний виконавець  
інспектор питань благоустрою 
Лисак Г.П.

6. Розробити  та  затвердити  у
встановленому  порядку
Програму  поводження  з
відходами  та  програму  з
охорони земель на  території
Миколаївської сільської ради

01.04.2020 Відділом  земельних  відносин,
охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового
розвитку  та  розвитку  сільських
територій  /Обливанцова  І.Ю/.
розроблені  та  затверджені  на
черговому  засіданні  ради
10.12.2019  року  програми
«Охорони  природного
навколишнього  середовища
Миколаївської  сільської  ради  на
2020-2022  роки»  та    «Розвитку
земельних  відносин  та  охорони
земель на території Миколаївської
сільської  ради  на  2020  –  2022
роки». 
Відповідальний  виконавець
начальник  відділу   Обливанцова
І.Ю. 

7. Вжити  заходів  щодо
забезпечення  безпечного
зберігання НЗП на території
Миколаївської  ОТГ

01.04.2020 При умові перевиконання дохідної
частини бюджету в 2020 році 
передбачити кошти на 
фінансування програми 
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(перезатарювання) поводження з відходами в частині 
безпечного зберігання та 
перезатарювання НЗП
Відповідальний  виконавець
начальник фінансового управління
Пашкурова В.В.  

8. Вирішення  питання
подальшого  безпечного
поводження з НЗП

01.04.2020 п. 7 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 184

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень 
до рішення виконаного комітету 
№ 156 від 29.11.2019 року
«Про перереєстрацію  квартирної черги»

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  «а»  статті  30  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  переглянувши квартирні справи громадян, які
перебувають на квартирному обліку по Миколаївській сільській раді, отримавши
Інформацію д Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, керуючись
Правилами  обліку  громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов,  і
надання їм жилих приміщень в Українській PCP,  затверджених постановою Ради
Міністрів  Української  PCP  та  Української  республіканської  ради  професійних
спілок від 11.12.1984 року № 470 (зі змінами та доповненнями), Порядком взяття
на  соціальний  квартирний  облік,  їх  перебування  на  такому  обліку  та  зняття  з
нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р.
№ 682, виконавчий комітет сільської ради,

 вирішив:
1. Внести зміни та доповнення у пункт 1 рішення, виклавши його в такій

редакції:
«1. Провести відповідну перереєстрацію квартирних справ громадян
на одержання житла в наступному порядку:
Зняти із:
1.1. Загальної черги:
1. Самотой Андрій Сергійович, (справа № 2 від 27.06.2014 року)

–   вибув за територію Миколаївської сільської ради та
2.Приймак Олександр Миколайович, (справа № 3 від 23.10.2015 року)
-  згідно Єдиного державного реєстру придбав житло в м. Суми.
3.Іванченко  Олександр  Петрович,  (справа  №  4  від  28.02.2017  р.) -
згідно Єдиного державного реєстру родина дружина придбала житло в
в с. Миколаївка та м. Суми.
.
1.2. Першочергової черги:
1.Самотой Андрій Сергійович, (справа № 2 від 27.06.2014 р.),
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2.Приймак Олександр Миколайович, (справа № 3 
від 23.10.2015 р.).

3.Іванченко Олександр Петрович, (справа № 4 від 28.02.2017 р.).»
2. Внести зміни у пункт 2 рішення, виклавши його в такій редакції:

2. Затвердити нумерацію: 
2.1. Загальної черги:

1. Хроленко Єдуард Миколайович, (справа № 5 від 21.09.2017 р.),
3. Юдіна Віта Олександрівна, (справа № 6 від 28.11.2017 року),
4. Дробний Володимир Іванович, (справа заведена по 

Миколаївській сільській раді № 7 від 28.11.2017 року),
5. Ступчук Василь Миколайович, (справа заведена по 

Миколаївськійсільській раді № 8 від 28.11.2017 року),
6. Рибальченко Анжеліка Євгеніївна, (справа заведена по 

Миколаївській сільській раді № 9 від 28.11.2017 року).

2.2. Першочергової черги:
1. Хроленко Єдуард Миколайович, (справа № 5 від 21.09.2017 року).

2.3. Позачергової черги:
1. Дробний Володимир Іванович, (справа заведена по Миколаївській 

сільській раді № 7 від 28.11.2017 року на підставі рішення виконавчого 
комітету Постольненської сільської ради № 10 від 28.02.1997 р. «Про 
постановку на квартирний облік»),

2. Ступчук Василь Миколайович, (справа заведена по Миколаївській 
сільській раді № 8 від 28.11.2017 року на підставі рішення виконавчого 
комітету Северинівської сільської ради № 06 від 27.02.2006 року «Про 
постановку на квартирний облік» та рішення виконавчого і^омітету 
Северинівської сільської ради № 17 від 26.03.2013 р. «Про 
перереєстрацію громадян, що перебувають на квартирному обліку за 
місцем проживання»).

3. Гізатуліна Юлія Сергіївна, (справа № 10 від 27.02.2018 року).

4. Швачко Аліна Миколаївна, (справа № 11 від 31.07.2018 року).

5. Гізатулін Іван Олександрович, (справа № 12 від 30.08.2018 року).

6. Живиця Юрій Юрійович, (справа № 13 від 28.09.2018 року).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову        
С.В. Самотой. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 185

 27.12.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на підписання правочину
неповнолітньою дитиною (купівлю квартири) 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтями   32,  71,  пунктом 3  статті  242 Цивільного
кодексу України, статтею   177 Сімейного кодексу України,   п.п. 66,  67 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24.09.2008
№ 866 “Питання діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із  захистом
прав дитини”, відповідно до Положення про опікунську комісію при виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради,   затвердженого  рішенням  виконавчого
комітету № 03 від 28.02.2017 року, з метою захисту прав та законних інтересів
дітей, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1.Надати  дозвіл  на  укладання  правочину  за  участю  неповнолітньої
,                                   року народження (купівля) квартири за адресою: на ім’я
неповнолітньої                                              року народження, яка буде діяти зі згоди
законного представника Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області Непийводи Вікторії Віталіївни – секретаря Миколаївської сільської ради,
заступника голови опікунської комісії при виконавчому комітеті сільської ради. 

2.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покладається  на  сільського  голову
Самотоя С.В. 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 186

 27.12.2019                                                                                      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:
1.1. Шульгі  Ганні  Анатоліївні  на  видалення  2(двох)  дерев  за  адресою:  с.

Мар’ївка, вул. Іванова,5 (біля двору) (згідно акту №18 від 19 листопада 2019
року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
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
голову В. Северин.

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 187

 27.12.2019                                                                                      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:
1.1. Білокур Марії  Олексіївні  на видалення 10(десять)  дерев за  адресою:  с.

Кровне, вул. Польова, 3 (згідно акту №19 від 04 грудня 2019 року).
2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  комунальної  власності,  АПР  та
розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обливанцовій  І.
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
голову В. Северин.

Сільський голова   С.САМОТОЙ


