
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 08

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання Програми соціально
економічного розвитку громади за 2019 рік

Керуючись  статтями  27,  52  закону  України  „Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”, заслухавши звіт заступника сільського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  начальника  відділу
економічного  розвитку  та  залучення  інвестицій  про  виконання  Програми
соціально-економічного  розвитку Миколаївської сільської ради за 2019 рік,
виконавчий комітет сільської  ради

в и р і ш и  в:

1.  Звіт  про  виконання  Програми соціально-економічного  розвитку
Миколаївської сільської ради за 2019 рік взяти до відома (додається).

2. Програму  соціально  економічного  розвитку  громади  Миколаївської
сільської ради за 2019 рік вважати виконаною в повному обсязі.  

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 09

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка

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

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  2  статті  52,  пункту  6  статті  59,
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564 «Про порядок
функціонування добровільної пожежної охорони», заслухавши інформацію
старшого водія місцевої пожежної охорони про роботу пожежної команди
протягом 2019 року, а також про стан матеріально-технічного забезпечення
особового  складу  та  пожежних  машин,  з  метою  забезпечення  пожежної
безпеки,  запобігання  виникненню  пожеж  та  нещасних  випадків  на  них,
гасіння  пожеж,  рятування  людей,  а  також надання  допомоги  у  ліквідації
наслідків  інших  надзвичайних  ситуацій  на  території  населених  пунктів
сільської ради,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію старшого водія місцевої пожежної охорони (Іванов В.А.) 
прийняти до відома. 

2. Роботу місцевої пожежної охорони Миколаївської сільської ради 
протягом 2019 року вважати задовільною.

3. Місцевій пожежній охороні (Іванов В.А.)
3.1. проводити на підвідомчій території заходи із запобігання 

виникнення пожеж; 
3.2. здійснювати гасіння пожеж, проводити евакуацію людей та 

матеріальних цінностей;
3.3. проводити заходи для постійного підтримання своєї готовності;
3.4. інформувати територіальний орган ДСНС про факти 

виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;
3.5. проводити серед працівників підприємств, установ, організацій 

та громадян роботу з дотримання прави пожежної безпеки, 
підбір осіб, які бажають стати членами пожежної охорони; 

3.6. вносити пропозиції виконавчому комітету сільської ради щодо 
забезпечення пожежної безпеки; 
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3.7. брати участь у проведенні оглядів – конкурсів протипожежного 
стану. 

4. Виконавчому комітету сільської ради протягом 2020 року 
забезпечувати фінансування і належне матеріально – технічне 
забезпечення місцевої пожежної охорони за рахунок власних коштів та 
коштів інших джерел не заборонених законодавством.

Сільський голова                                                        С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020

\
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 10

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка

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

Відповідно  до  статті  32,  підпункту  2  пункту  2  статті  52,  пункту  6
статті 59  закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону
України  «Про  культуру»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу
культури  та  роботи  з  молоддю  Миколаївської  сільської  ради  про  роботу
відділу культури протягом 2019 року, з метою створення умов для розвитку
культури, сприяння відродженню осередків традиційно народної творчості,
національно  –  культурних  традицій  населення  підвідомчої  території,
організації відпочинку і дозвілля громадян,  виконавчий комітет сільської
ради, 

вирішив:

1. Звіт начальника відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) взяти до відома. 

2. Роботу відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської
ради протягом 2019 року вважати_________________________. 

3. Начальнику  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю  Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) протягом 2020 року:
3.1. в своїй роботі керуватися законом України «Про культуру»; 
3.2. забезпечувати  проведення  культурно-мистецьких  заходів  до

державних,  професійних, релігійних та інших визначних подій
в історії України і територіальної громади сільської ради; 

3.3. контролювати  стан  благоустрою  територій  та  приміщень
закладів  культури,  дотримання вимог протипожежної  безпеки,
санепідеміологічного  забезпечення  і  правил  з  охорони  праці,
ефективного  використання   електроенергії,  газу  та  твердого
палива;

3.4. тримати на контролі виконання наказів Міністерства культури та
управління  культури  облдержадміністрації,  розпоряджень
голови  сільської  ради,  рішень  сесій  та  засідань  виконкому
сільської ради;

3.5.   надавати  постійну  практичну  допомогу  установам  культури
сільської   ради  в  організації  їх  діяльності,  організаціям  та
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закладам, незалежно від форм власності в проведенні культурно-
масових заходів;                                 

3.6.  здійснювати  контроль  за  виконанням  вимог  законодавства
України  щодо  охорони  культурної  спадщини,  збереження
пам’яток археології, культури та мистецтва;              

3.7. проводити   роботу  по  виявленню  і  підтримці  творчо
обдарованих          школярів  і  молоді,  сприяти  їх  участі  у
всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях.           

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

          

Сільський голова                                                        С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 11

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання повноважень у сфері житлово
комунального господарства 

Керуючись  пунктом  «б»  статті  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  начальника  відділу  житлово
комунального  господарства,  комунальної  власності,  транспорту,
благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування  про  виконання
виконавчим  комітетом  Миколаївської   сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області делегованих повноважень в галузі житлово-комунального
господарства,  з  метою  забезпечення  безперебійного  функціонування,
належного  утримання  та  ефективної  експлуатації  об’єктів  комунальної
власності, виконавчий комітет сільської ради, вирішив: 
 

1. Звіт  начальника  відділу  житлово  комунального  господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування  про  виконання  виконавчим
комітетом Миколаївської  сільської ради Сумського району Сумської
області  делегованих  повноважень  в  галузі  житлово-комунального
господарства прийняти до відома.  

2. Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  /Ольшанська  А.В./  в  своїй  діяльності  приділяти
особливу  увагу  в  частині  виконання  відділом  повноважень
делегованого характеру. 

Сільський голова                                                             С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 12

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про забезпечення доступу до публічної інформації, 
розпорядником якої є Миколаївська сільська
рада 

Відповідно  до  статей  52,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації», постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року
№ 835 «Про затвердження Положення про набори даних,  які  підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) та від 17 квітня 2019
року № 409 «Про внесення змін до деяких постаново Кабінету Міністрів
України  щодо  відкритих  даних»  з  метою  оптимізації  роботи  щодо
забезпечення прозорості та відкритості діяльності Миколаївської сільської
ради та їх виконавчих органів, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Затвердити Порядок організації роботи із забезпечення доступу до

публічної інформації (далі – Порядок), розпорядником якої є Миколаївська
сільська рада, що додається.

2. Затвердити Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у
формі відкритих даних, розпорядником яких є Миколаївська сільська рада,
що додається.

3. Керівникам структурних підрозділів Миколаївської сільської ради
забезпечувати дотримання вимог Порядку, затвердженого цим рішенням.

 4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  секретаря
виконавчого комітету сільської ради Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                С.САМОТОЙ
     

  Оприлюднено 29.01.2020
      



Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету № 12 від .
02.2020

     
ПОРЯДОК

організації роботи із забезпечення доступу 
до публічної інформації, розпорядником якої є   

Миколаївська сільська рада

Розділ I. Загальні положення

1. Порядок  організації  роботи  із  забезпечення  доступу  до  публічної
інформації, розпорядником якої є Миколаївська сільська рада  (далі – Порядок),
розроблений на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації»
(далі – Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що
була  отримана  або  створена  в  процесі  виконання  Миколаївською  сільською
радою  (далі – сільською  радою)  своїх  обов'язків,  передбачених  чинним
законодавством, або перебуває в її володінні.

2. Порядок регламентує питання обов’язкового оприлюднення публічної
інформації,  приймання,  реєстрації  та  розгляду  запитів  фізичних,  юридичних
осіб,  об’єднань  громадян  без  статусу  юридичної  особи,  надання  інформації,
відтермінування  та  відмови  у  її  наданні,  розгляду  скарг  на  рішення,  дії  чи
бездіяльність розпорядників інформації.

3. Дія Порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації
суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також
на  відносини  у  сфері  звернень  громадян,  які  регулюються  спеціальними
законами.

4. Сільська рада та її виконавчі органи не є розпорядниками інформації за
запитами на інформацію стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший
спосіб.

5. Організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в
сільській раді організовує загальний відділ сільської ради відповідно до Закону,
цього  Порядку  та  інших  нормативно-правових  актів  у  сфері  забезпечення
доступу до публічної інформації.

6. У  самостійних  структурних  підрозділах  сільської  ради  організація
роботи  із  забезпечення  доступу  до  публічної  інформації  покладається  на  їх
керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного
структурного підрозділу сільської ради.

7. Відповідальність за порушення норм Закону розпорядники інформації
несуть відповідно до вимог чинного законодавства.

8.  Рішення,  дії  чи  бездіяльність сільської  ради можуть бути оскаржені
запитувачем  до  сільського  голови,  вищого  органу  або  суду  у  порядку,
визначеному законодавством України.



   

Розділ ІІ.  Обов’язкове оприлюднення публічної інформації

1. З  метою  забезпечення  виконання  Закону,  доступ  до  публічної
інформації  забезпечується  шляхом  систематичного  та  оперативного
оприлюднення  інформації,  розпорядником  якої  є  сільська  рада:  на  веб-сайті
сільської  ради,  Єдиному  державному  веб-порталі  відкритих  даних,  у
друкованих  засобах  масової  інформації,  інформаційних  стендах,  будь-яким
іншим способом.
         2. Оприлюднення  на  веб-сайті  сільської  ради  інформації  про  свою
діяльність здійснюється відповідно до вимог Закону.

3. Уся  публічна  інформація,  зазначена  у  статті  15  Закону,  підлягає
обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з
дня її прийняття.

4. Не  підлягають  оприлюдненню внутрішньоорганізаційні  акти  та  акти
для службового користування сільської ради.

5. Акти сільської ради та її виконавчого комітету, що містять інформацію
з обмеженим доступом, оприлюднюються з дотриманням частини сьомої статті
6 Закону.

6. Під  час  розміщення  рішень  сільської  ради,  виконавчого  комітету,
розпоряджень сільського голови на веб-сайті сільської ради, наказів керівників
її  структурних  підрозділів  на  веб-розділах  структурних  підрозділів,  що
зареєстровані  у  Головному  територіальному  управлінні  юстиції  у  Сумській
області, посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.

7.  Проекти  нормативно-правових  актів  сільської  ради  та  виконавчого
комітету,  що  підлягають  обговоренню,  обов’язково  оприлюднюються  на
офіційному  веб-сайті  сільської  ради  із  зазначенням  дати  оприлюднення
документа і дати оновлення інформації не пізніш як за 20 робочих днів до дати
їх розгляду з метою прийняття.

8. За  результатами  проведення  публічного  громадського  обговорення,
електронних  консультацій  з  громадськістю  щодо  проектів  розпоряджень
сільського  голови,  проектів  рішень  сільської  та   її  виконавчого  комітету  та
наказів керівників структурних підрозділів, звіти оприлюднюються на веб-cайті
сільської ради відповідно до чинного законодавства.

9. Невідкладному  оприлюдненню  підлягає  будь-яка  інформація  про
факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб,  і  про заходи,  які
застосовуються у зв’язку з цим.

10. Оприлюднення  на  веб-сайті  сільської  ради  інформації,  визначеної
статтею 15 Закону, розпорядником якої є:

сільська рада – здійснюється відділом культури та роботи з молоддю;
структурні  підрозділи  сільської  ради  –  здійснюється  відповідними

структурними підрозділами сільської ради на їх офіційних веб  сайтах та веб-
розділах офіційного веб-сайту сільської ради.

11. Загальний  контроль  за  своєчасністю  оприлюднення  інформації,
визначеної  цим  розділом,  здійснює  відділ  культури  та  роботи  з  молоддю
сільської ради.
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Розділ ІІІ. Про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних

 1. Публічна  інформація  у  формі  відкритих  даних  –  це  публічна
інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними
засобами,  вільний  та  безоплатний  доступ  до  неї,  а  також  її  подальше
використання.

    2. Розпорядники  інформації  зобов’язані  оприлюднювати  і  регулярно
оновлювати  публічну  інформацію  на  Єдиному  державному  веб-порталі
відкритих даних.

   3. Оприлюднення  набору  даних  на  Єдиному  державному  веб-порталі
відкритих даних передбачає можливість їх перегляду і завантаження безоплатно
та  без  проведення  додаткової  реєстрації,  ідентифікації,  авторизації,
проходження автоматизованого  тесту  для  розрізнення  користувачів  чи  інших
обмежень. 

   4. На сторінці кожного набору даних, розпорядник інформації розміщує
таку  інформацію:  «Відповідно  до Закону  України «Про  доступ  до  публічної
інформації» публічна інформація у формі відкритих даних оприлюднюється для
вільного  та  безоплатного  доступу  до  неї.  Відкриті  дані  дозволені  для  їх
подальшого вільного використання та поширення.

   Будь-яка  особа  може  вільно  копіювати,  публікувати,  поширювати,
використовувати,  зокрема  в  комерційних  цілях,  у  поєднанні  з  іншою
інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані
з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

   Умовою  будь-якого  подальшого  використання  відкритих  даних  є
обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання
на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації)».

   5. Сторінка набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних  повинна  містити  форму  для  зворотного  зв’язку  користувачів  з
розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо.

Форма  для  зворотного  зв’язку  може  включати  форму  для  залишення
коментарів  на  сторінці  набору  даних,  гіперпосилання  на  таку  форму  чи
надіслання  листа  електронною  поштою  на  адресу  відповідальної  особи
розпорядника інформації.

   6. Загальний відділ сільської ради є відповідальним за оприлюднення та
оновлення  інформації,  розпорядником  якої  є  сільська  рада,  що  підлягає
оприлюдненню у формі відкритих даних на  Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних.

   7. Сільська  рада  та  її  виконавчі  органи  надають  загальному  відділу
інформацію,  відповідно  до  переліку  наборів  даних,  які  підлягають
оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є сільська рада,
не пізніше п’яти робочих днів з моменту її створення або оновлення, з метою її
оприлюднення  на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

   8. Начальнику загального відділу сільської ради забезпечити:
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   1) здійснення процедури реєстрації на Єдиному державному веб-порталі

відкритих даних; 
   2)  розміщення інформаційного посилання на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних;
      3) актуальність  інформації  шляхом  її  оновлення  не  пізніше  п’яти

робочих днів з дня внесення змін до набору даних;
        Розпорядники інформації несуть згідно із Законом відповідальність

за достовірність і актуальність оприлюднених наборів даних у формі відкритих
даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Розділ IV. 
Порядок розгляду запитів на інформацію

1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації
надати публічну інформацію, що знаходиться у  його володінні.

Надання публічної інформації здійснюється на підставі поданого запиту
на отримання публічної інформації.

 2. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до сільської ради, у
тому  числі  передані  електронною  поштою,  факсом,  надані  особисто,
реєструються та обліковується в загальному відділі у спеціальному журналі.

 3. У разі, якщо особа, яка звернулася безпосередньо для надання запиту
на  інформацію,  не  зможе  подати  письмовий  запит  (обмежені  фізичні
можливості),  його оформляють працівники загального відділу із  зазначенням
свого імені, прізвища, контактного телефону та надають копію запиту особі, яка
його подала.

4. Запити,  що  надійшли  після  закінчення  робочого  часу,  реєструються
наступного робочого дня.

5. Інформація на запит надається безкоштовно, якщо задоволення запиту
передбачає  надання  інформації,  що  не  перевищує  10  сторінок,  при  наданні
особі інформації про себе та інформації, що  становить суспільний інтерес.

У  разі,  якщо  відповідь  на  запит  містить  більше  як  10  сторінок  (у
друкованому вигляді), у такому випадку запитувачем інформації здійснюється
відшкодування  фактичних  витрат  на  копіювання  та/або  друк,  починаючи  з
11 сторінки, відповідно до Порядку  відшкодування витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої
є сільська рада. 

6. Якщо документ  оформлено як  запит  на  інформацію,  проте  за  своїм
змістом  є  зверненням  від  громадян  або  заявою  про  надання  безоплатної
правової допомоги та в інших випадках, передбачених чинним законодавством,
загальний відділ готує службову записку на ім’я секретаря виконавчого комітету
з  обґрунтуванням  та  відповідними  пропозиціями  розгляду  документа,  а
запитувач протягом 5 робочих днів з дня реєстрації документа повідомляється
загальним відділом про розгляд звернення відповідно до чинного законодавства.

7. Якщо отриманий запит на інформацію поряд з вимогою про надання
інформації або копії офіційного документа містить скаргу, пропозицію, заяву (у
тому числі про надання безоплатної правової допомоги) та в інших випадках,
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передбачених  чинним законодавством,  то  такий документ  у  частині  надання
публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в іншій частині –
відповідно до пункту 6 розділу ІV цього Порядку.

8. Залежно  від  змісту  запиту  його  копія  разом  із  супровідним  листом
загального відділу направляється структурному підрозділу сільської ради або її
апарату,  де  зберігається  або  може  зберігатися  запитуваний  документ  чи
інформація.

9. Структурний підрозділ сільської ради або її апарату готує запитувані
копії  документів  або інформацію та подає їх  до загального відділу протягом
трьох  робочих  днів,  включаючи  день  отримання  запиту,  у  встановленому
порядку.

10. Керівники відповідних структурних підрозділів  сільської  ради  та  її
апарату несуть персональну відповідальність за підготовку запитуваних копій
документів, достовірність, точність, повноту та надання інформації у визначені
строки до загального відділу.

11. Якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу  інформації  або
потребує  пошуку  інформації  серед  значної  кількості  даних,  структурний
підрозділ  сільської  ради  або  її  апарату,  який  зберігає  (може  зберігати)
запитувану інформацію, негайно та/або не пізніше трьох робочих днів з  дня
отримання  запиту  подає  обґрунтоване  клопотання  загальному  відділу  щодо
продовження строку його розгляду до 20 робочих днів.

12. У  разі  порушення  або  загрози  порушення  виконавцями  термінів
підготовки запитуваних копій  документів  або  інформації загальний відділ  за
один робочий день до закінчення строку виконання запиту повідомляє про цей
факт  заступника  сільського  голови  відповідно  до  розподілу  обов’язків  для
вжиття відповідних заходів.

16. Відповідь  запитувачам  надається  за  підписом  сільського  голови  у
визначений законодавством строк.

Секретар виконавчого
комітету сільської ради                                                С. Бідненко 

Начальник загального
відділу                                                                              А. Лещенко 
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Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету № 12 від
.02.2020

ПЕРЕЛІК 
наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих

даних, розпорядником яких є Миколаївська сільська рада

№
з/п

Найменування набору даних
та періодичність оновлення

Розпорядники інформації, що
забезпечують підготовку матері-

алів
1 2 3
1. Реєстр  (перелік)  наборів

відкри-тих даних
(у разі змін)

Загальний відділ сільської ради

2. Довідники   апарату  та
виконавчих  органів  ради
підпорядковах  підприємств,
установ, організацій
(у разі змін)

Загальний відділ сільської ради

3. Інформація  про  організаційну
структуру сільської ради
(у разі змін)

Загальний відділ сільської ради

4. Звіт про використання бюджет-
них коштів
(щокварталу)

Фінансове  управління  сільської
ради

5. Звіти,  в  тому  числі  щодо
задоволення  запитів  на
інформацію
(щокварталу)

Загальний відділ сільської ради

6. Річні плани закупівель
(щороку та у разі змін)

Головні  розпорядники бюджетних
коштів

7. Правові  акти,  що  підлягають
оприлюдненню відповідно до
Закону  (не  пізніше  п’яти
робочих  днів  з  моменту
створення документа)

Загальний  відділ  сільської  ради,
секретар  сільської  ради,  секретар
виконавчого комітету

Секретар виконавчого
комітету сільської ради                                                            С. Бідненко

Начальник
загального відділу                                                                      А. Лещенко
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 13

 .02.2020                                                                                  с. Миколаївка
Про зняття осіб з числа дітей-сиріт
з квартирного обліку  у зв’язку
з поліпшенням житлових умов               
 Відповідно до статей 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 40 Житлового Кодексу Української РСР,  та п. 26, 28 «Правил обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР» абз.5 ч.1 ст.1 ст. 33 Закону України "Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування", п.11 Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 липня 2008 р. № 682 «Про порядок взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього», враховуючи 
пропозиції Управління соціального захисту населення Сумської 
райдержадміністрації № 01-54/5793 від 28.12.2019 року «Про зняття з квартирного
обліку», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Зняти особу, з числа дітей – сиріт, з квартирного обліку при виконавчому
комітеті Миколаївської сільської ради громадян,   яка перебуває у списках на
позачергове отримання житла,   у зв’язку з придбанням їй житла за рахунок
субвенції з державного бюджету та місцевого бюджету, а саме:

1.1. ----------------------------------------року народження, у зв’язку з придбанням
квартири  за  адресою:  Сумська  область,  м.  Суми,
------------------------------------------(витяг   з  Державного  реєстру  речових
прав  на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності
--------------------- від 27.12.2018 р.).

На  квартирному  обліку  в  списках  на  позачергове  отримання  житла
перебувала  з 28.02.2018 року, (справа № 10 від 27.02.2018 року).

2. важати  такими,  що  втратили  чинність  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  від  27.02.2018  №  25 «Про  взяття  на  облік
дитини-сироти --------------------------»;

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                 С.САМОТОЙ
Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 14

 .02.2020                                                                                   с. Миколаївка

Про потребу  введення в відділ
соціального захисту населення та
надання муніципальних послуг посади
фахівця із соціальної роботи 

             Розглянувши лист Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей  та  молоді  від  13.01.2020  року  №  01-17/23  про  нагальність  вирішення
питання  введення  в  Миколаївській  сільській  раді  посади фахівця  із  соціальної
роботи,  до  функцій  якого  відноситься  надання  соціальних  послуг  особам  та
сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують
сторонньої допомоги і необхідності соціального супроводження прийомної сім’ї ,
згідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України  «Про  соціальні  послуги»,  з  метою  якісного  надання  та  наближення
соціальних послуг до осіб,  які  перебувають у складних життєвих обставинах і
потребують допомоги в умовах ОТГ, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

         1. Рекомендувати сільській раді ввести у структуру Миколаївської сільської
ради  спеціаліста  II категорії  у  відділ  соціального  захисту  населення  та
муніципальних послуг з покладеними на нього обов’язками фахівця із соціальної
роботи.
         2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Самотоя С.В. 

Сільський голова                                 С.САМОТОЙ

 

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 15

 .02.2020                                                                                   с. Миколаївка

Про затвердження графіку перевірок прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей
опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,  статтею 246 Сімейного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності
органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини»,
розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 09.01.2020
№  7-ОД  «Про  посилення  контролю  органами  опіки  та  піклування»,  з  метою
посилення  контролю органами  опіки  та  піклування  за  здійсненням  нагляду  за
опікунами/піклувальниками,  прийомними  батьками  та  батьками-вихователями
покладених  на  них  обов’язків  по  вихованню  дитини-сироти  та  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування  виконавчий  комітет  сільської  ради
вирішив:

1.  Затвердити графіки перевірок прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей, які опинилися в
складних  життєвих  обставинах,  та  відповідно  до  них  здійснювати  контроль  за
станом виховання та утримання дітей (додаток 1).

2.  Інформувати про результати перевірок щопівроку  до 01 липня та  25 грудня
службу у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації.

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у
справах дітей Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 16

 .02.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про затвердження графіку проведення  перевірок торгівельних закладів на
території  Миколаївської  сільської  ради  щодо  продажу
неповнолітнім/малолітнім особам тютюнових виробів та алкогольних напоїв
та  графіку  перевірок  культурно  розважальних  закладів  на  підвідомчій
території на 2020 рік 

Відповідно до статті  34,  статті  40,  пункту 1 статті  52,  пункту 6 статті  59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання
начальника  Служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  щодо
затвердження на 2020 рік графіку проведення перевірок торгівельних закладів, які
розташовані  на  території  сільської  ради,  з  метою  виявлення  факту  продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів малолітнім та неповнолітнім особам,
графіку проведення перевірок культурно-розважальних закладів сільської ради з
метою виявлення фактів відвідування їх малолітніми особами в вечірній та нічний
час у 2020 році, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1.  Затвердити на 2020 рік графік проведення перевірок торгівельних закладів з
метою  виявлення  факту  продажу  алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів
малолітнім та неповнолітнім особам (додаток 1).

2. Затвердити на 2020 рік графік проведення перевірок культурно-розважальних
закладів  сільської  ради  з  метою виявлення  фактів  відвідування  їх  малолітніми
особами у вечірній та нічний час (додаток 2).

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у
справах дітей Миколаївської сільської ради.

Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ

Оприлюднено 29.01.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 17

 .02.2020                                                                                    с. Миколаївка

Про затвердження технологічних
та інформаційних карток адміністративних
послуг, що надаються виконавчими органами
сільської ради  

Керуючись  законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
«Про  адміністративні  послуги»,  «Про  нотаріат»,  «Про  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх  обтяжень»,  з  метою покращення якості
надання адміністративних та інших муніципальних  послуг, виконавчий комітет
сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити інформаційні  та  технологічні  картки адміністративних послуг,
що надаються в виконавчих органах Миколаївської сільської ради. 

2. Секретарю виконавчого комітету сільської ради забезпечити оприлюднення
інформаційних та технологічних карток на офіційному веб сайті сільської ради. 

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  секретаря  виконавчого
комітету С. Бідненко.

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ 

Оприлюднено 29.01.2020
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Додаток
до рішення виконавчого 
комітету Миколаївської 
сільської ради
від .02.2020 № 17

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

1. Державна реєстрація народження
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

Державна  реєстрація  народження  дитини  проводиться  не  пізніше
одного місяця від дня народження дитини.

Перелік документів:
1. Заява (встановленої форми); 
2.Паспорти або паспортні документи (для іноземців), що посвідчують
особи батьків;
3. Документ, виданий закладом охорони здоров’я, що підтверджує факт
народження дитини;
При потребі:документи, необхідні для визначення походження дитини
від батьків,   передбачені  статтями 121,  125,  126,  133,  135 Сімейного
кодексу України.
У  разі  подання  заяви  уповноваженою  особою  (представником)
додатково подаються:
4.  Оригінал  та  копія  документа,  що  підтверджує  повноваження
представника.
5. Оригінал та копія документа, що посвідчує особу представника

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання послуги Свідоцтво про народження
6. Строк надання послуги Протягом  п’яти  робочих  днів  за  наявності  бланку  свідоцтва  про

народження
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються секретарю ради

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто (одним з батьків)

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Сімейний кодекс України (статті 121, 125, 126, 133, 135)
2. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
3.  Правила  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  в  Україні,
затверджені  наказом  Міністерства  юстиції  від  18.10.2000  №  52/5  (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 № 3307/5).

https://nikolaevka.rada.today/
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація народження

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка відповідності 
документів

Секретар сільської ради В При зверненні

2 Складання актового запису, виписка 
та реєстрація свідоцтва про 
народження

Секретар сільської ради В
Протягом 1

робочого дня

3 Видача свідоцтва про народження 
Секретар сільської ради В

Протягом 1
робочого дня

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 30 календарних
днів

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

2. Державна реєстрація смерті
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.  Документ  про  смерть  (встановленої  форми),  виданий  закладом
охорони здоров’я або судово-медичною установою;
або рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи
про оголошення її померлою
2. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця або
особи  без  громадянства)  –  особи,  що  звернулася  за  державною
реєстрацією смерті (у т.ч. родичі померлого), 
У разі наявності також здаються:
-  Паспорт  громадянина  України  померлого,  пільгові  посвідчення,
військово-облікові документи померлого.
Заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох
днів з дня настання смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості
одержання лікарського свідоцтва про смерть, фельдшерської довідки
про смерть - не пізніше п'яти днів.

4. Оплата Безоплатно

https://nikolaevka.rada.today/
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5. Результат надання послуги Свідоцтво про смерть
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи  подаються  до  Центру  надання  адміністративних  послуг
Трибухівської сільської ради особисто

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
2.  Правила  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  в  Україні,
затверджені  наказом  Міністерства  юстиції  від  18.10.2000  №  52/5  (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 №3307/5).

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрація смерті

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка відповідності 
документів

Секретар сільської ради В При зверненні

2 Складання актового запису, виписка 
та реєстрація свідоцтва про смерть

Секретар сільської ради В
Протягом 1

робочого дня
3 Видача свідоцтва про смерть 

Секретар сільської ради В
Протягом 1

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

не пізніше 3 днів з дня настання смерті
або  виявлення  трупа,  а  в  разі  якщо
неможливо одержати  документ закладу
охорони  здоров'я  або  судово-медичної
установи, - не пізніше 5 днів.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

3. Державна реєстрація шлюбу
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

https://nikolaevka.rada.today/
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3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.  Заява про державну реєстрацію шлюбу  (встановленого зразка),
подана особисто жінкою та чоловіком до органу державної реєстрації
актів цивільного стану за їх вибором.
1.1.  Якщо жінка  і  (або)  чоловік  не  можуть  через  поважні  причини
особисто  подати  заяву про  державну реєстрацію шлюбу до  органу
державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність
підпису(ів)  на  якій  засвідчено  нотаріально,  можуть  подати  їх
представники.  Повноваження  представника  мають  ґрунтуватися  на
нотаріально посвідченій довіреності;
Але  при  цьому:  Державна  реєстрація  шлюбу  проводиться  у
присутності нареченої та нареченого. Державна реєстрація шлюбу
через представника не допускається.
2.  Паспорти  громадян  України (паспортні  документи  іноземця,
особи без громадянства) дружини та чоловіка;
3. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ,
що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита;
ПРИ ПОТРЕБІ:
4.  Документ,  що  підтверджує  припинення  попереднього  шлюбу
(якщо шлюб повторний);
5. Рішення суду про зниження шлюбного віку (у разі звернення осіб
віком 16-17 років);
6.  Свідоцтво  про  смерть  чоловіка  чи  дружини  (коли  наречена
являється вдовою, або наречений являється вдівцем);
7.  Документ,  що  підтверджує  причину  скорочення  строку
державної реєстрації шлюбу (у разі порушення суб’єктом звернення
питання державної реєстрації шлюбу до спливу місячного строку)

4. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі  0,05 неоподаткованого мінімуму доходів
громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок
Чорнобильської  катастрофи,  -  які  постійно  проживають  до
відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на
території  зон  відчуження,  безумовного  (обов'язкового)  і
гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом
на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого
добровільного відселення не менше трьох років; 
- громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають
або  постійно  проживають  на  території  зони  посиленого
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993
року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох
років; 
- інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які
загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у  встановленому
порядку особи; 
- інваліди I та II групи.

5. Результат надання послуги Свідоцтво про шлюб нареченому та нареченій
6. Строк надання послуги Шлюб реєструється  через  один місяць від  дня  подання  особами

заяви про реєстрацію шлюбу.
За  наявності  поважних  причин  керівник  органу  державної
реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до
завершення цього строку.
У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо
є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб
реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший
день за бажанням наречених протягом одного місяця.

7. Порядок  та  спосіб  подання
документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи  подаються  до  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради особисто
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8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1. Сімейний кодекс України (статті 27-37).
2. Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
3.  Декрет  Кабінету Міністрів  України  від  21.01.1993 № 7-93  «Про
державне мито».
4.  Правила  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  в  Україні,
затверджені  наказом Міністерства юстиції  від  18.10.2000 № 52/5 (у
редакції  наказу  Міністерства  юстиції  України  від  24.12.2010  №
3307/5).

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрація шлюбу

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка відповідності 
документів

Секретар сільської ради В При зверненні

2 Складання актового запису, виписка 
та реєстрація свідоцтва про шлюб

Секретар сільської ради В При зверненні

3 Видача свідоцтва про шлюб Секретар сільської ради
П

В При зверненні

Загальна кількість днів надання послуг 31 день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 31 день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

4. Видача довідки про смерть
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України.
2. Ідентифікаційний код фізичної особи.
3. Свідоцтво про смерть особи, яка померла.
У  разі  подання  заяви  уповноваженою  особою  (представником)
додатково подаються:

https://nikolaevka.rada.today/
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- Оригінал  та  копія  документа,  що  підтверджує  повноваження
представника.

- Оригінал та копія документа, що посвідчує особу представника
4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання послуги Видано довідку
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи  подаються  до  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради особисто

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1. Цивільний кодекс України;
2.  Закон  України  "Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне
страхування

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
 АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки про смерть

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка відповідності 
документів

Секретар сільської ради В При зверненні

2 Видача довідки про смерть
Секретар сільської ради В

Протягом 1
робочого дня

Загальна кількість днів надання послуги 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

5. Реєстрація місця проживання особи
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява (форма встановленого зразка додається).
2.  Паспорт  громадянина  України (для  громадян  України),  або
Свідоцтво про народження (для громадян України, що не досягли 16-
річного віку).
Для інших осіб один з наступних документів: 
- посвідка на постійне проживання, 
- посвідка на тимчасове проживання, 
- посвідчення біженця, 

https://nikolaevka.rada.today/
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- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту,
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
3.  Документ про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації
місця  проживання  одночасно  із  зняттям  з  попереднього  місця
проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу).
4. Документи, що підтверджують (залежно від ситуації): 
-  право  на  проживання  в  житлі–документ  про  право  власності,
договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної
сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення,
визнання за особою права користування житловим приміщенням або
права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або
інші документи. 
У  разі  відсутності  зазначених  документів  реєстрація  місця
проживання  особи  здійснюється  за  згодою  власника/співвласників
житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не
вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за
адресою  реєстрації  місця  проживання  батьків/одного  з  батьків  або
законного представника/представників); 
-  право  на  перебування  або  взяття  на  облік  у  спеціалізованій
соціальній  установі,  закладі  соціального  обслуговування  та
соціального  захисту  особи, - довідка  про  прийняття  на
обслуговування  в  спеціалізованій  соціальній  установі,  закладі
соціального  обслуговування  та  соціального  захисту  особи
(встановленого  зразка),  копія  посвідчення  про  взяття  на  облік
бездомної  особи,  форма  якого  затверджується  Мінсоцполітики  (для
осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);
-  проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається
під  час  реєстрації,  -  довідка  про  проходження  служби  у  військовій
частині (встановленого зразка), видана командиром військової частини
(для  військовослужбовців,  крім  військовослужбовців  строкової
служби).
Крім того, додатково подаються:
5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян,
які  підлягають  взяттю  на  військовий  облік  або  перебувають  на
військовому обліку).
6.  Заява  про  зняття  з  реєстрації  місця  проживання  особи
(встановленого зразка), у разі здійснення реєстрації місця проживання
з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.
7. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації попереднього місця
проживання встановленого  зразка  (додатки  13,  16  до  Правил
реєстрації місця проживання):
- особи, документовані паспортом громадянина України у формі картки
-  особи, документовані свідоцтвом про народження, які  здійснювали
реєстрацію або зняття з реєстрації попереднього місця проживання з
04.04.2016.
У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім
випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої
дитини - батьками (усиновлювачами).
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника
здійснюється за згодою інших законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами
місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом
з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності
особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому
порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце
проживання  дитини  визначено  відповідним  рішенням  суду  або
рішенням органу опіки та піклування).

4. Оплата Адміністративний збір:
-  у  разі  звернення особи протягом встановленого Законом строку (30
календарних  днів  після  знаття  з  реєстрації  місця  проживання.  При
реєстрації новонароджених дітей – протягом 3 місяців з дня реєстрації
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народження) — у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
-  у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку —
у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати

5. Результат надання послуги 1.Внесення  відомостей  про  реєстрацію  місця  проживання  до
документа, що посвідчує особу (згідно п.2. переліку документів).
2. Довідка про реєстрацію місця проживання - у разі реєстрації місця
проживання особи віком до 16 років або реєстрації місця проживання
особи,  документованої  паспортом  громадянина  України  зразка  2015
року (у формі картки).

6. Строк надання послуги В день звернення
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи  подаються  до  виконавчого  комітету  Миколаївської
сільської ради (чи на відділені робочі місця в старостинських округах
за місцем реєстрації особи) особисто чи по довіреності

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто,  в  тому  числі  через  представника  за  довіреністю  (з
посвідченням особи)

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1. Статті 3, 6, 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні».
2.Стаття  38  Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову
службу».
3.Стаття 65 Житлового Кодексу України.
4.Статті 160, 161 Сімейного Кодексу України.
5.Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  02.03.2016  №207  «Про
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру».

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Реєстрація місця проживання особи

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом  документів,  що  подаються
заявником  або  його  законним
представником  для  оформлення
реєстрації місця проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В При зверненні

2 Перевірка  правильності  заповнення
заяви  та  наявності  документів,
необхідних  для  реєстрації  місця
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В
Протягом 1

робочого дня

3 Реєстрація заяви про реєстрацію 
місця проживання в журналі обліку 
заяв про реєстрацію місця 
проживання особи

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В
Протягом 1

робочого дня

4 Заповнення облікових документів, 
необхідних для реєстрації місця 
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В
Протягом 1

робочого дня

5 Внесення відомостей про 
реєстрацію місця проживання до 
паспортного документа шляхом 
проставлення штампа

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В
Протягом 1

робочого дня

6 Повернення особі паспортного 
документа та інших документів, що 
подавалися для реєстрації місця 
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В
Протягом 1

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

6. Зняття з реєстрації місця проживання особи
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради 

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання. Особа, яка досягла 
14-річного віку, подає заяву про зняття з реєстрації місця проживання 
особисто.
2. Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо 
дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або 
свідоцтво про належність до громадянства України.
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які 
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому 
обліку).
4. Один із документів, який підтверджує підставу зняття з реєстрації:
- судове рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності
на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про
виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її 
померлою;
- свідоцтво про смерть;
- паспорт або паспортний документ, що надійшов з органу державної 
реєстрації актів цивільного стану, або документ про смерть, виданий 
компетентним органом іноземної держави, легалізованим в установленому 
порядку;
- інші документи, які свідчать про припинення: підстав для перебування на 
території України іноземців та осіб без громадянства. Інформація 
територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС 
України, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання 
особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія
рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на 
постійне проживання в Україні;
- підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі 
(повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та 
соціального захисту);
- підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку 
дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку 
навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в 
гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та 
інших визначених законодавством документів).
У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою при знятті з 
реєстрації одного з батьків разом з дитиною/дітьми до 14 років другий з 
батьків надає письмову згоду на зняття дитини/дітей з реєстрації місця 
проживання.

https://nikolaevka.rada.today/
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Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи 
піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.
У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника,
крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)

4. Оплата Адміністративний збір:
- у разі  звернення особи протягом встановленого Законом строку – у розмірі
0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
-  у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – у розмірі
0,0255 розміру мінімальної заробітної плати

5. Результат надання послуги Внесення  відомостей  про  реєстрацію  місця  проживання  до  паспортного
документа та реєстраційного обліку;  довідка  про зняття з  реєстрації  місця
проживання (додаток 16) дітям, що не досягли 16 років та громадянам, які
мають паспорт громадянина України, у формі картки

6. Строк надання послуги В день звернення
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської ради
(чи на відділені робочі місця в старостинських округах за місцем реєстрації
особи) особисто чи по довіреності

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням
особи)

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1. ст. 37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2.  ст.  6  Закону України  "Про свободу пересування та  вільний вибір  місця
проживання в Україні"
3. Закон України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо  розширення  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та
оптимізації надання адміністративних послуг»
4.  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  02.03.2016  №207  «Про
затвердження  Правил  реєстрації  місця  проживання  та  Порядку  передачі
органами  реєстрації  інформації  до  Єдиного  державного  демографічного
реєстру».

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Зняття з реєстрація місця проживання особи

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом документів, що подаються 
заявником або його законним 
представником для оформлення 
зняття з реєстрації місця 
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В В день звернення

2 Перевірка правильності заповнення 
заяви та наявності документів, 
необхідних для зняття з реєстрації 
місця проживання 

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В В день звернення

3 Реєстрація заяви про зняття з 
реєстрації місця проживання в 
реєстрі обліку заяв про 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця 
проживання особи

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

П

В В день звернення

4
Заповнення облікових документів, 
необхідних для зняття з реєстрації 
місця проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

П

В В день звернення
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5 Внесення відомостей про зняття з 
реєстрації місця проживання до 
паспортного документа шляхом 
проставлення штампа

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В В день звернення

6 Повернення особі паспортного 
документа та інших документів, що 
подавалися для зняття з реєстрації 
місця проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В В день звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

7. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 

(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуги

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява
2. Документ, що посвідчує особу заявника
3. Ідентифікаційний код (за наявності)
У разі подання заяви представником особи додатково подається: 
1. Документ, що посвідчує особу представника 
2. Документ, що підтверджує повноваження представника

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання послуги Довідка про реєстрацію місця проживання особи форми 13
6. Строк надання послуги У день звернення
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської ради
(чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем реєстрації
особи) особисто чи по довіреності

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням
особи)

9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні»,
Правила  реєстрації  місця  проживання,  затверджені  Постановою  КМУ  від
02.03.2016 року № 207

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

https://nikolaevka.rada.today/
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1 Прийом  документів,  що  подаються
заявником  або  його  законним
представником  для  видачі  довідки
про реєстрацію місця проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

2 Перевірка  правильності  заповнення
заяви  та  наявності  документів,
необхідних  для  реєстрації  місця
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

3 Виготовлення  електронних  копій
шляхом  сканування  поданих
документів

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

4 Розгляд  заяви  та  документів,
необхідних  для  видачі  довідки  про
реєстрацію місця проживання особи
та  у  разі  необхідності  прийняття
рішення  про  відмову  у  видачі
довідки

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

5 Видача  довідки  про  реєстрацію
місця проживання згідно додатку 13
до  Правил  реєстрації  місця
проживання,  затверджених
постановою  КМУ  від  02.03.2016
року № 207

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

Термін надання адміністративної послуги 1 день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

8. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання особи
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява
2. Паспорт громадянина України
3. Ідентифікаційний код
У разі подання заяви представником особи додатково подається: 
1. Документ, що посвідчує особу представника 
2. Документ, що підтверджує повноваження представника

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання послуги Довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи
6. Строк надання послуги У день звернення
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської ради
(чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем реєстрації
особи) особисто чи по довіреності

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням
особи)

https://nikolaevka.rada.today/
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9. Акти  законодавства  щодо
надання послуги

1.  Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний  вибір  місця
проживання в Україні»,
2. Правила реєстрації місця проживання, затверджені Постановою КМУ від
02.03.2016 року № 207

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом  документів,  що  подаються
заявником  або  його  законним
представником  для  видачі  довідки
про  зняття  з  реєстрації  місця
проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

2 Перевірка  правильності  заповнення
заяви  та  наявності  документів,
необхідних  для  зняття  з  реєстрації
місця проживання

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

3 Виготовлення  електронних  копій
шляхом  сканування  поданих
документів

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

4 Розгляд  заяви  та  документів,
необхідних  для  видачі  довідки  про
зняття  з  реєстрації  місця
проживання  особи  та  у  разі
необхідності прийняття рішення про
відмову у видачі довідки

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

5 Видача  довідки  про  зняття  з
реєстрації  місця проживання згідно
додатку  16  до  Правил  реєстрації
місця  проживання,  затверджених
постановою  КМУ  від  02.03.2016
року № 207.

Спеціаліст відділу
соціального захисту

населення та надання
муніципальних послуг

В У день звернення

Термін надання адміністративної послуги 1 день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

9. Посвідчення заповіту (крім секретного)
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
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2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги.

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України. 
2. Ідентифікаційний код. 
3. Документ про оплату державного мита.
У випадку складення заповіту на окреме майно - документи на майно.

4. Оплата 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 793 «Про державне мито».

5. Результат надання послуги Посвідчений заповіт
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня.
7. Порядок та спосіб подання

документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
(чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем реєстрації 
особи) особисто 

8. Спосіб  отримання
відповіді (результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо
надання послуги

Закон України "Про нотаріат"; Наказ "Про затвердження Порядку вчинення
нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування",
зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  від  14.11.2011  за  №
1298/20036

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Посвідчення заповіту (крім секретного)
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
 (найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом  документів,  що  подаються
заявником  або  його  законним
представником

Секретар  виконавчого
комітету 
В  старостинських
округах  спеціаліст
відділу  соціального
захисту   населення  та
надання  муніципальних
послуг

В У день звернення

2 Перевірка  правильності  заповнення
заяви та наявності документів

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення



26

4 Видача заповіту Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

10. Скасування заповіту (крім секретного)
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги. 

Перелік документів:
1. Паспорт. 
2. Ідентифікаційний код. 
3. Документ про оплату державного мита.
4. Заповіт, який підлягає скасуванню.

4. Оплата 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 793 «Про державне мито»

5. Результат надання послуги Скасовано заповіт
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня.
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради (чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем 
реєстрації особи) особисто

8. Спосіб отримання відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

Закон України "Про нотаріат";
Наказ  "Про  затвердження  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій
посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 14.11.2011 за
№ 1298/20036

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Скасування заповіту (крім секретного)
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
 (найменування суб’єкта надання послуги)

https://nikolaevka.rada.today/
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№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом  документів,  що  подаються
заявником  або  його  законним
представником

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

2 Перевірка  правильності  заповнення
заяви та наявності документів

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

11. Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документу
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 

(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги.

Перелік документів:
1. Паспорт. 
2. Ідентифікаційний код. 
3. Документ про оплату державного мита.

4. Оплата 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 793 «Про державне мито».

5. Результат надання послуги Видано дублікат.
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня.
7. Порядок та спосіб подання

документів
Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
(чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем реєстрації 
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особи) особисто
8. Спосіб  отримання

відповіді (результату)
Особисто

9. Акти законодавства щодо
надання послуги

Закон України "Про нотаріат";
Наказ "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими
особами  органів  місцевого  самоврядування",  зареєстрований  в
Міністерстві юстиції України від 14.11.2011 за №1298/20036

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документу
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
 (найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка документів, що
подаються  заявником  або  його
законним представником

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

2 Формування  справи,  занесення
даних до реєстру

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

4 Запис у бланку проходження 
документів  та  повідомлення про це 
замовника

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

5 Видача дубліката документа Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення
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Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

12. Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги. 

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України.
2. Ідентифікаційний код.
3. Документ про оплату державного мита.
4. Оригінал документу, який необхідно посвідчити.

4. Оплата 0,01 неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 793 «Про державне мито».

5. Результат надання послуги Засвідчено вірність копії
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня.
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради (чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем 
реєстрації особи) особисто

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

Закон України "Про нотаріат"; 
Наказ  "Про  затвердження  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій
посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування",
зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  від  14.11.2011  за
№1298/20036

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка документів, що Секретар  виконавчого В У день звернення
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подаються  заявником  або  його
законним представником

комітету 
В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг
2 Формування  справи,  занесення

даних до реєстру
Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

4 Видача документа Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг 

В У день звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

13. Засвідчення справжності підпису на документі
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце  подання
документів  та  отримання
результату послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація щодо режиму роботи
ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,  необхідних
для  надання  послуги  та  вимоги
до  них.  Умови  отримання
послуги. 

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України. 
2. Ідентифікаційний код. 
3. Документ про оплату державного мита.
4. Оригінал документу, який необхідно посвідчити.

4. Оплата 0,02  неоподаткованого  мінімуму  доходів  громадян  відповідно  до
Декрету  Кабінету  Міністрів  України  від  21.01.1993  №  793  «Про
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державне мито»
5. Результат надання послуги Засвідчено підпис
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської 
сільської ради (чи на віддалені робочі місця в старостинських округах 
за місцем реєстрації особи) особисто

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

Закон України "Про нотаріат"; 
Наказ  "Про  затвердження  Порядку  вчинення  нотаріальних  дій
посадовими  особами  органів  місцевого  самоврядування",
зареєстрований  в  Міністерстві  юстиції  України  від  14.11.2011  за
№1298/20036

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Засвідчення справжності підпису на документі
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом та перевірка документів, що
подаються  заявником  або  його
законним представником

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг 

В У день звернення

2 Формування  справи,  занесення
даних до реєстру

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

4 Видача документа Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

14. Посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності
на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і

розпорядження транспортним засобом
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання результату послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги.

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України. 
2. Ідентифікаційний код. 
3. Документ про оплату державного мита.

4. Оплата 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 793 «Про державне мито».

5. Результат надання послуги Посвідчено довіреність  
6. Строк надання послуги Протягом одного робочого дня.
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради (чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем 
реєстрації особи) особисто

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат», ст. 40, 58.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2011. № 3306/5 «Про

затвердження  Інструкції  про  порядок  вчинення  нотаріальних  дій
посадовими особами органів місцевого самоврядування»

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

15. Посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном,довіреності на
управління і розпорядження корпоративними правами та довіреності на користування і

розпорядження транспортним засобом
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)
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1 Прийом та перевірка документів, що
подаються  заявником  або  його
законним представником

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

2 Формування  справи,  занесення
даних до реєстру

Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

3 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

4 Видача документа Секретар  виконавчого
комітету 

В старостинських
округах спеціаліст
відділу соціального

захисту  населення та
надання муніципальних

послуг

В У день звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки для оформлення спадщини 
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/

2. Інформація  щодо  режиму
роботи ради

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них.
Умови отримання послуги. 

Перелік документів:
1. Заява
2. Паспорт. 
3. Ідентифікаційний код.
4. Заповіт
5. Свідоцтво про смерть спадкодавця

4. Оплата Безоплатно
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5. Результат надання послуги Видано довідку
6. Строк надання послуги Протягом п’яти робочих днів
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради (чи на віддалені робочі місця в старостинських округах за місцем 
реєстрації особи) особисто

8. Спосіб отримання відповіді
(результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

Закон України "Про нотаріат";
Цивільний кодекс України;
Інструкція про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки для оформлення спадщини 
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

№
Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова
особа суб’єкта надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

1 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, повідомлення 
замовника про орієнтовний термін 
виконання

Секретар  виконавчого
комітету 
В старостинських 
округах спеціаліст 
відділу соціального 
захисту  населення та 
надання муніципальних
послуг

В
Протягом

1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Секретар  виконавчого
комітету 
В старостинських 
округах спеціаліст 
відділу соціального 
захисту  населення та 
надання муніципальних
послуг

В
Протягом

1 дня

3 Передача пакету документів 
секретарю ради

Секретар  виконавчого
комітету 
В старостинських 
округах спеціаліст 
відділу соціального 
захисту  населення та 
надання муніципальних
послуг

В
Протягом

1 дня

4 Підготовка документу Секретар  виконавчого
комітету 
В старостинських 
округах спеціаліст 
відділу соціального 
захисту  населення та 
надання муніципальних
послуг

В
Протягом

1 дня

5 Видача документу Секретар  виконавчого
комітету 
В старостинських 
округах спеціаліст 
відділу соціального 

В Протягом
1 дня
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захисту  населення та 
надання муніципальних
послуг

Загальна кількість днів надання послуги 3-5

Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 5

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

16. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація про місце подання
документів  та  отримання
результату послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97   

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  спеціаліста
(державного реєстратора) 

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.  Заява  про  державну  реєстрацію  прав  та  їх  обтяжень  (формується  за
допомогою  програмних  засобів  ведення  Державного  реєстру  прав  –
державним реєстратором).
2. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.  Документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  надання  адміністративної
послуги (квитанція, платіжка тощо) або документ, що підтверджує звільнення
від сплати адміністративного збору.
5.  Документи,  що  підтверджують  виникнення,  перехід  або  припинення
речового права на нерухоме майно, та їх обтяжень.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
6. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
7. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Платно. 
Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  права  власності  на
нерухоме майно:

 0,1  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб  –  5
робочих днів.

 За  надання  інформації  у  паперовій  формі  –  0,025  розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Скорочені строки
Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію  права  власності  у
скорочені терміни:

 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 2 робочі дні;
 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб – 1 робочий день
 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 2 години.

Адміністративний  збір  справляється  у  відповідному  розрахунку  від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1

https://nikolaevka.rada.today/
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січня  календарного  року,  в  якому  подаються  відповідні  документи  для
проведення  державної  реєстрації  прав,  та  округлюється  до  найближчих
десяти гривень. 

5. Результат надання послуги Внесення інформації до Державного реєстру прав на нерухомемайно. Витяг з
Державного реєстру прав (за бажанням заявника)

6. Строк надання послуги  5 робочих днів
Скорочені строки залежно від оплати:

 2 робочі дні
 1 робочий день
 2 години

7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються державному реєстратору особисто чи уповноваженою
особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом звернення до державного реєстратора Миколаївської сільської ради
особисто чи уповноваженою особою по дорученню або в електронній формі
через  веб-портал  Мін’юсту,  шляхом  завантаження  та  друку  Витягу  про
державну реєстрацію.

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа
та виконавчий

орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін виконання

(робочих днів)

1 Формування та реєстрація заяви про державну 
реєстрацію прав у базі даних заяв Державного 
реєстру прав, а також прийняття документів, що 
подаються разом із заявою про державну 
реєстрацію прав, виготовлення їх електронних 
копій шляхом сканування (у разі подання 
документів у паперовій формі) та розміщення їх у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує У  день
прийняття  заяви
про  державну
реєстрацію  прав
в  порядку
черговості
надходження
заяв  у  сфері
державної
реєстрації прав

2 Встановлення черговості розгляду заяв про 
державну реєстрації прав, що надійшли на 
розгляд

Державний
реєстратор

Виконує У межах строків
державної
реєстрації прав

3 Розгляд заяви про державну реєстрацію прав, а 
також документів, поданих разом із заявою про 
державу реєстрацію прав та оформлення 
результату надання адміністративної послуги, 
зокрема:
Перевірка документів на наявність підстав для 
зупинення розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації 
прав та у разі необхідності прийняття рішення 
про зупинення розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав, про відновлення про державну 

Державний
реєстратор

Виконує 5 робочих днів
 
У  разі  сплати
адміністративног
о  збору  за
реєстрацію  прав
у  скорочені
терміни:
 
2 робочі дні
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реєстрацію прав, про залишення заяви про 
державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку 
з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви
про відкликання заяви про державну реєстрацію 
прав, про зупинення державної реєстрації прав, 
про відмову у зупиненні державної реєстрації 
прав, про відновлення державної реєстрації прав.
 
Прийняття рішення про державну реєстрацію 
прав або відмову у державній реєстрації прав
 
Відкриття (закриття) розділу в Державному 
реєстрі та/або внесення до Державного реєстру 
прав відомостей про речові права на нерухоме 
майно та їх обтяження, про суб’єкти цих прав 
 
Формування витягу з Державного реєстру 
речових прав

1 робочий день
 
2 години

4 Видача документів за результатом розгляду заяви 
у сфері державної реєстрації прав

Державний
реєстратор

Виконує У межах строків
державної
реєстрації  прав
після
формування
витягу

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

17. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
 (найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація про місце подання
документів  та  отримання
результату послуг)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97   

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 8.00 до 17.15
Вівторок    з 8.00 до 17.15
Середа       з 8.00 до 17.15
Четвер        з 8.00 до 17.15
П’ятниця    з 8.00 до 16.00
Перерва  на обід з 12.00 до 13.00
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.Заява про державну реєстрацію щодо іншого речового права (формується
за  допомогою  програмних  засобів  ведення  Державного  реєстру  прав  –
державним реєстатром).
2.Копія документа, що посвідчує особу заявника
3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.Документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  надання  адміністративної
послуги (квитанція, платіжка тощо) або документ, що підтверджує звільнення
від сплати адміністративного збору.
5.  Документи,  на  підставі  яких  проводиться  державна  реєстрація  права
власності  та  інших  речових  прав  (передбачені  статтею 27  Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
пунктами  41-88  Порядку  державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.12.2015 № 1127.)

https://nikolaevka.rada.today/
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У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
6. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
7. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Платно.
Адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав на
нерухоме майно:

 0,05  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб  –  5
робочих днів.
 За  надання  інформації  у  паперовій  формі  –  0,025  розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Скорочені строки
Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію інших  речових  прав  у
скорочені терміни:

 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 2 робочі дні;
 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1 робочий день
 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – 2 години.

Адміністративнийзбірсправляєтьсяувідповідномурозрахункувідпрожитковог
о  мінімуму  для  працездатних  осіб,  встановленому  законом  на  1  січня
календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення
державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.

5. Результат надання послуги Внесення інформації до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Витяг з
Державного реєстру прав (за бажанням заявника)

6. Строк надання послуги  5 робочих днів
Скорочені строки залежно від оплати:

 2 робочі дні
 1 робочий день
 2 години

7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються державному реєстратору Миколаївської  сільської ради
особисто чи уповноваженою особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом  звернення  державного  реєстратора  Миколаївської   сільської  ради
особисто чи уповноваженою особою по дорученню або в електронній формі
через  веб-портал  Мін’юсту,  шляхом  завантаження  та  друку  Витягу  про
державну реєстрацію

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Постанова  Кабінету  Міністрів  від  26  жовтня  2011  року  №  1141  «Про
затвердження  Порядку  ведення  Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме майно»
4.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5
5. Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 2016 року № 898/5 «Про
врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав
на  нерухоме  майно,  що  розташоване  на  тимчасово  окупованій  території
України»,  зареєстрований у  Міністерстві  юстиції  України  29  березня  2016
року за № 468/28598
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа

суб’єкта надання
адміністративної

послуги

Дія
В - виконує,

У - бере участь,
П - погоджує,
З - затверджує

Термін виконання
(днів)

Формування  та  реєстрація  заяви  про  державну
реєстрацію  прав  у  базі  даних  заяв  Державного
реєстру прав, а також прийняття документів,  що
подаються  разом  із  заявою  про  державну
реєстрацію  прав,  виготовлення  їх  електронних
копій  шляхом  сканування  (у  разі  подання
документів у паперовій формі) та розміщення їх у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

В У  день  прийняття  заяви
про  державну  реєстрацію
прав в порядку черговості
надходження заяв у сфері
державної реєстрації прав

Встановлення  черговості  розгляду  заяв  про
державну  реєстрації  прав,  що  надійшли  на
розгляд

Державний
реєстратор

В У  межах  строків
державної реєстрації прав

Розгляд  заяви  про  державну реєстрацію  прав,  а
також документів,  поданих  разом із  заявою про
державу  реєстрацію  прав  та  оформлення
результату  надання  адміністративної  послуги,
зокрема:
Перевірка  документів  на  наявність  підстав  для
зупинення  розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації
прав та у разі необхідності прийняття рішення про
зупинення  розгляду  заяви  про  державну
реєстрацію прав,  про відновлення про державну
реєстрацію  прав,  про  залишення  заяви  про
державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з
її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви
про відкликання заяви про державну реєстрацію
прав,  про  зупинення  державної  реєстрації  прав,
про  відмову  у  зупиненні  державної  реєстрації
прав, про відновлення державної реєстрації прав.
 
Прийняття  рішення  про  державну  реєстрацію
прав або відмову у державній реєстрації прав
 
Відкриття  (закриття)  розділу  в  Державному
реєстрі  та/або  внесення  до  Державного  реєстру
прав  відомостей  про  речові  права  на  нерухоме
майно та їх обтяження, про суб’єкти цих прав 
 
Формування витягу з Державного реєстру речових
прав

Державний
реєстратор

В 5 робочих днів
 
У разі сплати 
адміністративного збору 
за реєстрацію прав у 
скорочені терміни:
 
2 робочі дні
 
1 робочий день
 
2 години
 

Видача документів за результатом розгляду заяви
у сфері державної реєстрації прав

Державний
реєстратор

В У  межах  строків
державної реєстрації  прав
після формування витягу
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
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18. Cкасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської област
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація про ЦНАП (місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.Заява  про  скасування  (формується  за  допомогою  програмних  засобів
ведення Державного реєстру прав -).
2.Копія документа, що посвідчує особу заявника
3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.Рішення  суду,  що  набрало  законної  сили,  про  скасування  рішення
державного  реєстратора  про  державну  реєстрацію  прав,  документів,  на
підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про
проведену державну реєстрацію прав.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
5. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
6. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Безоплатно (крім випадку надання витягу з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно за бажанням заявника, 0,025 прожиткового мінімуму за
надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)

5. Результат надання послуги Скасування  запису  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно.
Витяг з Державного реєстру прав (за бажанням заявника)

6. Строк надання послуги У строк що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної 
заяви/рішення суду в Державному реєстрі прав

7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються до сільської ради особисто чи уповноваженою
особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом  звернення  до
сільськоїрадиособисточиуповноваженоюособоюподорученнюабовелектронні
йформічерезвеб-порталМін’юсту, шляхом завантаження та друку Витягу про
державну реєстрацію

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Cкасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

https://nikolaevka.rada.today/
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Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської област
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа та

виконавчий
орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін

виконання

(робочих днів)

1. Прийом документів для державної  реєстрації
прав,  формування  та  реєстрація  заяви  в  базі
даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Протягом 2
годин

2. Виготовлення  електронних  копій  документів
поданих  для  державної   реєстрації  прав,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  зупинення
державної  реєстрації  прав,  відмови  у
проведенні  державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну реєстрацію
прав (у разі відсутності підстав для зупинення
розгляду  заяви,  зупинення  державної
реєстрації  прав,  відмови  у  проведенні
державної  реєстрації  прав)  шляхом  внесення
відповідних  відомостей  до  Державного
реєстру  прав  або  про  відмову  в  такій
реєстрації .

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування  витягу  з  Державного  реєстру
прав  про  проведену  державну  реєстрацію
прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

19. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  ЦНАП  (місце
подання  документів  та
отримання результату послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.Заява про внесення змін до записів (формується за допомогою програмних
засобів ведення  Державного реєстру прав – службовцем у ЦНАП).
2.Копія документа, що посвідчує особу заявника.

https://nikolaevka.rada.today/
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3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.Документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  надання  адміністративної
послуги  (квитанція,  платіжка,  тощо)  або  документ,  що  підтверджує
звільнення від сплати адміністративного збору.
5.Документ, що є підставою для внесення зміни відомостей.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
6. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
7. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Платно. Адміністративний збір:
0,04 розміру мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб
Адміністративний  збір  справляється  у  відповідному  розрахунку  від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1
січня  календарного  року,  в  якому  подаються  відповідні  документи  для
проведення  державної  реєстрації  прав,  та  округлюється  до  найближчих
десяти гривень.

5. Результат надання послуги За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення про
внесення  змін  до  запису  ДРРП  або  рішення  про  відмову.  За  бажанням
заявника  та  у  разі  внесення  оплати  за  надання  інформації  –  надається
інформація з ДРРП у паперовій або електронній формі

6. Строк надання послуги Здійснюється в строк що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації
відповідної заяви в Державному реєстрі прав

7. Порядок  та  спосіб  подання
документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до сільської ради особисто чи уповноваженою
особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом  звернення  до  державного  реєстратора  послуг  особисто  чи
уповноваженою особою по дорученню або в електронній формі через веб-
портал  Мін’юсту,  шляхом  завантаження  та  друку  Витягу  про  державну
реєстрацію

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа та

виконавчий
орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін

виконання

(робочих днів)

1. Прийом документів для державної  реєстрації
прав,  формування  та  реєстрація  заяви  в  базі
даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
перевищує

одного
робочого дня

з дня
реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

2. Виготовлення  електронних  копій  документів
поданих  для  державної   реєстрації  прав,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  зупинення
державної  реєстрації  прав,  відмови  у

Державний
реєстратор

Виконує
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проведенні  державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень.

4. Прийняття рішення про державну реєстрацію
прав (у разі відсутності підстав для зупинення
розгляду  заяви,  зупинення  державної
реєстрації  прав,  відмови  у  проведенні
державної  реєстрації  прав)  шляхом  внесення
відповідних  відомостей  до  Державного
реєстру  прав  або  про  відмову  в  такій
реєстрації .

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування  витягу  з  Державного  реєстру
прав  про  проведену  державну  реєстрацію
прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

20. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської области
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація про ЦНАП (місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява (формується за допомогою програмних засобів ведення Державного 
реєстру прав -).
2. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Документ, що підтверджує внесення плати за надання адміністративної 
послуги (квитанція, платіжка тощо) або документ, що підтверджує звільнення
від сплати адміністративного збору.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково 
подаються:
6. Копія документа, що підтверджує повноваження представника
7. Копія документа, що посвідчує особу представника
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Платно.
За надання відомостей з Державного реєстру:

 в паперовій формі – 0,025 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб;

 в електронній формі – 0,0125 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

5. Результат надання послуги Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
6. Строк надання послуги В строк, що не перевищує одного робочого дня з дня реєстрації відповідної 

заяви в Державному реєстрі прав

https://nikolaevka.rada.today/


44

7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються до сільської ради особисто чи уповноваженою
особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа та

виконавчий
орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін

виконання

(робочих днів)

1. Прийом документів для надання інформації з
Державного  реєстру  речових  прав  на
нерухоме,  формування  та  реєстрація  заяви  в
базі даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
перевищує

одного
робочого дня

з дня
реєстрації

відповідної
заяви в

Державному
реєстрі прав

2. Виготовлення  електронних  копій  документів
поданих для надання інформації з Державного
реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  та  прийняття
відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Розгляд  заяви  про  надання  інформації  з
Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та документів, необхідних для надання
інформації з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно;

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування інформації з Державного реєстру
права або  прийняття рішення про відмову у
наданні  інформації  з  Державного  реєстру
речових прав на нерухоме майно.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

21. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
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(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  ЦНАП  (місце
подання  документів  та
отримання результату послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1.Заява(формується за допомогою програмних засобів ведення Державного
реєстру прав -).
2.Копія документа, що посвідчує особу заявника.
3.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Документи, що підтверджують взяття на облік безхазяйного майна.
У  разі  подання  заяви  уповноваженою  особою  (представником)  додатково
подаються:
5. Копія документа, що підтверджує повноваження представника
6. Копія документа, що посвідчує особу представника
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання послуги Внесення інформації до Державного реєстру прав на нерухоме майно
6. Строк надання послуги 12 годин з моменту прийняття відповідної заяви (крім вихідних та святкових

днів)
7. Порядок  та  спосіб  подання

документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних послуг особисто
чи уповноваженою особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом звернення до сільської ради особисто чи уповноваженою особою по
дорученню  або  в  електронній  формі  через  веб-портал  Мін’юсту,  шляхом
завантаження та друку Витягу про державну реєстрацію

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004№1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа
та виконавчий

орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін виконання

(робочих днів)

1. Прийом документів для державної  реєстрації
прав,  формування  та  реєстрація  заяви  в  базі
даних.

Державний
реєстратор

Виконує 12  годин  з
моменту
прийняття
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відповідної
заяви  (крім
вихідних  та
святкових днів)

2. Виготовлення  електронних  копій  документів
поданих  для  державної   реєстрації  порав,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав. 

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  зупинення
державної  реєстрації  прав,  відмови  у
проведенні  державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну реєстрацію
прав (у разі відсутності підстав для зупинення
розгляду  заяви,  зупинення  державної
реєстрації  прав,  відмови  у  проведенні
державної  реєстрації  прав)  шляхом  внесення
відповідних відомостей в Державного реєстру
прав або про відмову в такій реєстрації .

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування  витягу  з  Державного  реєстру
прав  про  проведену  державну  реєстрацію
прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

22. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація  про  ЦНАП  (місце
подання  документів  та
отримання результату послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік документів, необхідних
для надання послуги та вимоги
до них 

1. Заява (формується за допомогою програмних засобів ведення Державного
реєстру прав – службовцем у ЦНАП).
2. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.  Документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  надання  адміністративної
послуги (квитанція, платіжка тощо) або документ, що підтверджує звільнення
від сплати адміністративного збору.
5.  Документ,  який  підтверджує  виникнення  ,  перехід  та  припинення
обтяження речових прав на нерухоме майно.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
6. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
7. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Платно. Адміністративний збір:
0,05  розміру  мінімального  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб.
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Адміністративний  збір  справляється  у  відповідному  розрахунку  від
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1
січня  календарного  року,  в  якому  подаються  відповідні  документи  для
проведення  державної  реєстрації  прав,  та  округлюється  до  найближчих
десяти гривень.

5. Результат надання послуги За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення про
реєстрацію обтяження речового права на нерухоме майно або рішення про
відмову.
За  бажанням заявника  та  у  разі  внесення оплати  за  надання  інформації  –
надається інформація з ДРРП у паперовій формі або електронній формі

6. Строк надання послуги Здійснюється в строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації
відповідної заяви в Державному реєстрі прав

7. Порядок  та  спосіб  подання
документів,  необхідних  для
отримання послуги

Документи подаються до сільської ради особисто чи уповноваженою
особою по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом звернення до сільської ради особисто чи уповноваженою особою по
дорученню або в електронній формі через веб-портал Мін’юсту

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових  прав на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської област
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа та

виконавчий
орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін

виконання

(робочих днів)

1. Прийом документів для державної  реєстрації
прав,  формування  та  реєстрація  заяви  в  базі
даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
перевищує
два робочі
дні з дня

реєстрації
відповідної

заяви в
Державному
реєстрі прав

2. Виготовлення  електронних  копій  документів
поданих  для  державної   реєстрації  прав,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  зупинення
державної  реєстрації  прав,  відмови  у
проведенні  державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну реєстрацію
прав (у разі відсутності підстав для зупинення
розгляду  заяви,  зупинення  державної
реєстрації  прав,  відмови  у  проведенні
державної  реєстрації  прав)  шляхом  внесення
відповідних  відомостей  до  Державного
реєстру  прав  або  про  відмову  в  такій
реєстрації .

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування  витягу  з  Державного  реєстру
прав  про  проведену  державну  реєстрацію
прав,  або  рішення  про  відмову  в  такій
реєстрації

Державний
реєстратор

Виконує
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6. Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

23. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

1. Інформація про ЦНАП (місце
подання  документів  та
отримання  результату
послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області,
вул. Шевченка, 67
Телефон (0542) 776668
e-mail: s_radanik@ukr.net
веб-сайт: https://nikolaevka.rada.today/
віддалене робоче місце державного реєстратора
 місто Суми вул. Іллінська, 97

2. Інформація  щодо  режиму
роботи  центру  надання
адміністративних послуг

Понеділок з 9.00 до 17.00
Вівторок    з 9.00 до 16.00
Середа       з 9.00 до 20.00
Четвер        з 9.00 до 16.00
П’ятниця    з 9.00 до 16.00
Без перерви на обід 
Субота, неділя – вихідні дні

3. Перелік  документів,
необхідних  для  надання
послуги та вимоги до них 

1. Заява про скасування державної реєстрації речових прав (формується за
допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав -).
2. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4.  Рішення  суду,  що  набрало  законної  сили,  про  скасування  рішення
державного  реєстратора  про  державну  реєстрацію  прав,  документів,  на
підставі яких проведено державну реєстрацію прав, скасування записів про
проведену державну реєстрацію прав.
У разі подання заяви уповноваженою особою (представником) додатково
подаються:
5. Копія документа, що підтверджує повноваження представника.
6. Копія документа, що посвідчує особу представника.
Примітка
Копії документів подаються разом з оригіналами для звірки

4. Оплата (вартість) Безоплатно (крім випадку надання витягу з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно за бажанням заявника, 0,025 прожиткового мінімуму за
надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно)

5. Результат надання послуги Скасування  Державної  реєстрації  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх
обтяжень. Витяг з Державного реєстру прав (за бажанням заявника)

6. Строк надання послуги У строк що не перевищує 2 години з часу реєстрації відповідної 
заяви/рішення суду в Державному реєстрі прав

7. Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання послуги

Документи подаються до сільської ради особисто чи уповноваженою особою
по дорученню або в електронній формі

8. Спосіб  отримання  відповіді
(результату)

Шляхом звернення до сільської ради особисто чи уповноваженою особою по
дорученню  або  в  електронній  формі  через  веб-портал  Мін’юсту,  шляхом
завантаження та друку Витягу про державну реєстрацію

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127.
3.  Наказ  Міністерства  юстиції  України  «Про  затвердження  Вимог  до
оформлення заяв  та  рішень  у  сфері  державної  реєстрації  речових прав  на
нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

https://nikolaevka.rada.today/
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Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
(назва адміністративної послуги)

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області 
(найменування суб’єкта надання послуги)

№
 
п
/
п

Етапи опрацювання звернення про
надання адміністративної послуги

Відповідальна
посадова особа та

виконавчий
орган

Дія (виконує, бере

участь, погоджує

затверджує, тощо)

Термін

виконання

(робочих днів)

1
.

Прийом документів для державної  реєстрації
прав,  формування  та  реєстрація  заяви  в  базі
даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Протягом 2
годин

2
.
Виготовлення  електронних  копій  документів

поданих  для  державної   реєстрації  прав,
шляхом сканування (у разі подання документів
у  паперовій  формі)  та  розміщення  їх  у
Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3
.

Перевірка документів на наявність підстав для
зупинення  розгляду  заяви,  зупинення
державної  реєстрації  прав,  відмови  у
проведенні  державної  реєстрації  прав  та
прийняття відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4
.

Прийняття рішення про державну реєстрацію
прав (у разі відсутності підстав для зупинення
розгляду  заяви,  зупинення  державної
реєстрації  прав,  відмови  у  проведенні
державної  реєстрації  прав)  шляхом внесення
відповідних  відомостей  до  Державного
реєстру  прав  або  про  відмову  в  такій
реєстрації .

Державний
реєстратор

Виконує

5
.

Формування  витягу  з  Державного  реєстру
прав  про  проведену  державну  реєстрацію
прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6
.

Видача  суб'єкту  звернення  результату
адміністративної  послуги,  документів  що
подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 18

 .02.2020                                                                                      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. ----------------------------------  на  видалення  4(чотири)  дерев  за  адресою:  с.

Бурчак, вул. Переяслова,  (згідно акту №20 від 18 грудня 2019 року).
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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

Оприлюднено 29.01.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 19

 .02.2020                                                                                      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:
1.2. ------------------------------------  на видалення 10(десять) дерев за адресою: с.

Северинівка, вул. Шевченка, --- (згідно акту №1 від 10 січня 2020 року).
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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
Оприлюднено 29.01.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 20

 .02.2020                                                                                      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.  Директору КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко
Наталії Анатоліївні  на видалення 7 (сім) дерев за адресою: с.  Миколаївка, вул.
Пролетарська, 45 (згідно акту №3 від 20 січня 2020 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

Оприлюднено 29.01.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 21

 .02.2020                                                                                      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.  -----------------------------------  на  видалення  3  (три)  дерева  за  адресою:  с.
Миколаївка, вул. Першотравнева, ---- (згідно акту №2 від 20 січня 2020 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

Оприлюднено 29.01.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 22

 .02.2020                                                                                      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.  -------------------------------------------на  видалення  15  (П’ятнадцять)
дерев  в с. Склярівка коло кладовища (згідно акту №4 від 20 січня 2020 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

Оприлюднено 29.01.2020


