
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 01

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про підсумки роботи служби у справах
дітей Миколаївської сільської ради
у 2019 році     

   Відповідно до підпунктів  2  -1,  4,  пункту «б» статті  34, підпункту  2
пункту  2  статті  52,  пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника
служби у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  Сороки О.О.  про  роботу
служби у 2019 році,  з  метою покращення роботи з питань соціального захисту
дітей  об’єднаної  територіальної  громади,  запобігання  бездоглядності
неповнолітніх, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
       1.Інформацію доповідача Сороки О.О. взяти до відома (доповідь додається).
       2. Визнати роботу служби у справах дітей Миколаївської сільської ради у 2019
році задовільною.

3. Службі у справах дітей (Сорока О.О.) протягом 2020 року:
1)  не  допускати  порушень  термінів,  встановлених  законодавством,  щодо
влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  до
державних  закладів  або  під  опіку,  а  також  визначення  їм  офіційного  статусу
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 
4. Службі у справах дітей спільно із відділом освіти, молоді та спорту, відділом
культури та роботи з молоддю: 
1)  розробити  заходи  з  організації  дозвілля  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  та  дітей,  які  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах під час шкільних канікул, святкових та вихідних днів; 
2) вжити заходи щодо залучення дітей статусних категорій та дітей, схильних до
правопорушень,  до  проведення  засідань за  "круглим  столом"  за  участю
громадськості з питань правової освіти. 
5.  Рекомендувати  сільському  голові  преміювати  начальника  служби  в  справах
дітей  Сороку  О.О.  в  розмірі  100  %  посадового  окладу  за  підсумками  та
результатом роботи за 2019 рік.  
6.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.
 Сільський голова             С.САМОТОЙ
Оприлюднено 03.02.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 02

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про підсумки роботи відділу соціального захисту
населення та надання муніципальних
послуг у 2019 році

 
На виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про

адміністративні  послуги»,  «Про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України  щодо  розширення  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  та
оптимізації надання адміністративних послуг», «Про звернення громадян», «Про
нотаріат»,  з метою розвитку системи надання якісних муніципальних послуг та
послуг в сфері соціального захисту населення, на території громади, підвищення
ефективності  роботи  із  зверненнями  громадян  у  виконавчих  органах  ради,
виконавчий комітет сільської  ради,

                                                   вирішив: 
1.  Інформацію  начальника  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних  послуг  Глиненко  Л.М.  про  роботу  відділу  протягом  2019  року
взяти до відома (додається). 
2.  Секретарю виконавчого  комітету  сільської  ради  посилити  контроль  за
дотриманням суб’єктами надання  муніципальних  послуг вимог законів України
«Про  адміністративні  послуги»,  «Про  звернення  громадян»,  «Про  нотаріат»,
термінів надання послуг. 
3. Начальнику відділу  соціального захисту населення та надання муніципальних
послуг:
 1) забезпечити постійний моніторинг стану надання  муніципальних послуг та
послуг у сфері соціального захисту населення працівниками відділу, інформувати
керівництво про виявлені недоліки; 
2) систематично надавати практичну та методичну допомогу працівникам відділу,
які  працюють  на  віддалених  робочих  місцях щодо  вдосконалення  роботи  із
зверненнями громадян.
3)  забезпечити  проведення  заходів  з  підвищення рівня  загальної  та  юридичної
обізнаності серед населення для мінімізації непорозумінь під час надання послуг
працівниками відділу.
4. На час відсутності основного працівника відділу соціального захисту населення
та  надання  муніципальних  послуг  (заповнення  вакантної  посади  на  час
перебування основного працівника у відпустці в зв’язку з вагітністю та пологами)
на  віддаленому  робочому  місці  старостинського  округу  №  2  (с.  Постольне)
уповноважити  спеціаліста  ІІ  категорії  цього  ж  відділу,  працівника  віддаленого
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робочого  місця  старостинського  округу  №  3  (с.  Кекине),  надавати  послуги
населенню на старостинському окрузі № 2 відповідно до посадової інструкції. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на  секретаря виконавчого комітету
сільської ради Бідненко С.

Сільський голова                                                                 С.САМОТОЙ

Оприлюднено 03.02.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 03

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка

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

Відповідно до  підпункту 1  пункту «б» статті  36,  підпункту  2  пункту  2
статті  52,  пункту  6  статті  59  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову  службу»,  на
виконання  розпорядження  голови  Сумської  РДА № 35-ОД від  21.01.2019  року
«Про стан ведення військового обліку громадян на території Сумського району  в
2018 році та завдання на 2019 рік», розпорядження голови Сумської РДА № 333 –
ОД  від  27.09.2019  року  «Про  організацію  та  проведення  чергового  призову
громадян України на строкову військову службу у жовтні – грудні 2019 року на
території Сумського району», на виконання розпорядження сільського голови №
132- ОД від 01.10.2019 року «Про організацію та проведення чергового призову
громадян України на строкову військову службу у жовтні-  грудні 2019 року на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району»,   розпорядження
голови Миколаївської сільської ради № 23 – ОД від  04.02.2019 року «Про стан
ведення військового обліку громадян на території Миколаївські сільської ради в
2018 році та завдання на 2019 рік»,  заслухавши доповідь спеціаліста ІІ категорії
загального  відділу,  на  яку  покладені  обов’язки  ведення  військового  обліку  в
сільській раді Железняк Л.І., виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Прийняти до відома доповідь відповідальної за ведення   військового обліку
Железняк Л.І без зауважень та доповнень, як таку, яка відображає реальний
стан  військово-облікової  роботи  на  території  сільської  ради  у  2019  році.
/доповідь додається/. 

2. Прийняти  до  відома  інформацію  відповідальної  за  ведення  військового
обліку Железняк Л.І. щодо виконання  розпорядження сільського голови №
132-  ОД  від  01.10.2019  року  «Про  організацію  та  проведення  чергового
призову громадян України на строкову військову службу у жовтні- грудні
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2019  року  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району».
Розпорядження  вважати виконаним. /доповідь додається/. 

3. Затвердити  перспективний  план  роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних і призовників на 2020 рік.

4. Затвердити графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями,
погосподарськими книгами та звіряння шляхом подвірного обходу. 

5.  Рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.01.2019 року №  03 «Про
стан військово – облікової роботи на території Миколаївської сільської ради
у 2018 році», вважати виконаним та таким, що втратило чинність.

        Сільський голова                        С.САМОТОЙ

        Оприлюднено 03.02.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 04

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження плану основних заходів
цивільного захисту на  2020 рік 

Відповідно до пункту 3 статті 36, пункту 6 статті 59   Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статті  19    Кодексу  цивільного  захисту
України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1316-
р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік»,
розпорядження  голови  Сумської  ОДА № 18-  ОД від  21.01.2020  року,  з  метою
підвищення  готовності  та  виконання  основних  заходів  цивільного  захисту  на
території громади, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.     Затвердити  план  основних  заходів  цивільного  захисту  Миколаївської
сільської ради на 2020 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Відповідальній особі по цивільному захисту  Миколаївської сільської  ради
надавати Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА інформацію
про стан виконання плану заходів за перше півріччя – до 01 липня 2020 року, за
рік – до 15 грудня 2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови  з  питань діяльності  виконавчих органів  ради,  відповідального за
цивільний захист населення по сільській раді Северин В.М. 

 

Сільський голова                                                                 С.САМОТОЙ

Оприлюднено 03.02.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 05

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про схвалення звіту щодо 
виконання бюджету  
Миколаївської сільської об’єднаної
територіальної громади за 2019 рік

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про
виконання  дохідної  та  видаткової  частин  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади за 2019 рік відповідно до пункту 4 статті 80
Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  сільської
ради,   

вирішив:

1. Схвалити  звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про
виконання бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади за
2019 рік:

по доходах у сумі 50 741 468 гривень 77 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  48 118 854 гривні 83 коп., по спеціальному фонду бюджету – 2 622 613
гривень 94 коп. (додаток 1);

по видатках у сумі 51 865 805 гривень 01 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  42 335 552 гривні 86 коп., по спеціальному фонду бюджету – 9 530 252
гривень 15 коп. (додаток 2);

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради          (Пашкурова
В.В.)  підготувати  та  подати  на  розгляд  Миколаївської   сільської  ради  проект
рішення  «Про  затвердження  звіту  щодо  виконання  бюджету  Миколаївської
сільської об’єднаної територіальної громади  за 2019 рік».

Сільський голова                          С. САМОТОЙ

Оприлюднено 03.02.2020
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Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету

№ 05 від 28.01.2020 року
Звіт 

про виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської об’єднаної
територіальної громади за 2019 рік  

Загалом  у  2019  році  до  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади мобілізовано 50 741,5 тис.грн.

Планові  показники  надходження  доходів  до  загального  фонду бюджету
виконані на 106,4%, у тому числі по власним надходженням - на 109,5% (понад
план отримано 2 913,2 тис.грн.),  по трансфертам – на 99,7%. Планові показники
надходження доходів до спеціального фонду бюджету виконані на 127,8% (понад
план отримано 569,7 тис.грн.), у тому числі по власним надходженням - на 139,5%
(понад план отримано 574,7 тис.грн.),  по трансфертам – на 99,2%.

До  загального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади у 2019 році надійшло 33 652,8 тис.грн. власних доходів.

Бюджетоутворюючим  джерелом  бюджету  Миколаївської  об’єднаної
територіальної громади , як і в попередні роки, залишається податок та збір на
доходи фізичних осіб, який займає 73,3% у сумі власних надходжень загального
фонду.  За  звітний період надходження цього податку  склали 24 656,0  тис.  грн.
Якщо порівнювати з 2018 роком, то приріст  склав 35,3 % або 6 427,1 тис. грн. 

Незначну  частку  податкових  надходжень  до  загального  фонду  бюджету
громади склали у  2019 році  податок на  прибуток підприємств,  сплачений  КП
«Рембудсервіс» (0,8 тис.грн.) та рентна плата за використання природних ресурсів
(7,5 тис.грн.).

Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення бюджету громади.
Питома вага  їх у власних надходженнях до загального фонду бюджету складає
24,9%.  У 2019  році було  отримано  8 385,5  тис.грн.  місцевих  податків.  У
порівнянні  з 2018 роком приріст  склав  2,7 % або 221,4 тис.грн. 

Акцизний податок у структурі дохідної частини надходжень бюджету складає
всього  0,3  %.  За 2019  рік  до  бюджету  громади  надійшло  106,4  тис.грн., у
порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на 12,5 % або на             11,8
тис.грн.

Неподаткові  надходження  склали  1,5%  від  загальної  суми  власних
надходжень до загального фонду бюджету. У 2019 році  надійшло 496,6 тис.грн.
неподаткових надходжень.  У порівнянні   з 2018 роком  приріст склав 44,3% або
152,5 тис.грн.

До  спеціального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади у 2019 році надійшло 2 028,6 тис.грн. власних доходів.

46,5% цієї суми складає екологічний податок (942,8 тис.грн); 52,9%  (1073,4
тис.грн.) - це  неподаткові надходження (власні надходження бюджетних установ,
благодійні внески та подарунки); 0,2% (12,4 тис. грн.) - кошти цільового фонду,
створеного у 2019 році рішенням Миколаївської сільської ради, який акумулює
кошти сільгосппідприємців на ремонт доріг.
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У  2019  році  до  загального  фонду  бюджету  надійшло  14 466,1  тис.грн.
трансфертів  із  державного,  обласного,  та  інших  місцевих  бюджетів.  До
спеціального  фонду  бюджету  надійшло  594,0  тис.грн.   субвенції  з  обласного
бюджету  на  реалізацію  заходів,  спрямованих  на  розвиток  системи  охорони
здоров’я Миколаївської сільської ради.

Загальний обсяг  трансфертів  у  загальній  сумі  доходів  бюджету  громади у
2019 році склав 29,7 %. 

Начальник фінансового управління                                     В.ПАШКУРОВА
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Додаток 2 до рішення
виконавчого комітету

          № 05 від 28.01.2020 
Звіт 

про виконання видаткової
частини бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади

за 2019 рік  
Загалом   видатки  з  бюджету   Миколаївської  сільської  об’єднаної

територіальної громади за 2019 рік склали 51 865,8 тис.грн., що на 18,4% більше у
порівнянні з 2018 роком. Видатки загального фонду у 2019 році склали 42 335,6
тис. грн., спеціального фонду- 9 530,3 тис.грн. Планові показники видатків за 2019
рік виконано на 96,2%.

Загальна сума видатків на державне управління у 2019 році склала  7 515,3
тис. грн. (14,5% у загальній сумі видатків), у тому числі по загальному фонду –
7 464,7  тис.  грн.,  по  спеціальному  фонду  –  50, 6  тис.  грн.  Планові  показники
видатків по державному управлінню виконано на 98,5%  до затверджених річних
показників. У порівнянні з 2018 роком видатки на державне управління зросли на
20,7%. Видатки на державне управління включають видатки на утримання апарату
управління сільської ради, фінансового управління та апарату управління  відділу
освіти, молоді та спорту.

Загальна сума видатків на освіту склала 18 653,4 тис. грн. (35,9% у загальній
сумі видатків), по загальному фонду – 17 086,7 тис. грн., по спеціальному фонду –
1 566,7  тис.  грн.  Планові  показники  видатків  на  утримання  закладів  освіти
виконано на 98,9 % до затверджених річних показників. У порівнянні з 2018 роком
видатки на  освіту  зросли  на  18,5%.  Видатки на  освіту   включають  утримання
дошкільних,  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  витрати  на  утримання
методкабінету та бухгалтерії.

Загальна  сума  видатків  із  місцевого  бюджету  на  первинну  медичну
допомогу у 2019 році склала 1 428, 4 тис. грн. (2,7% у загальній сумі видатків), у
тому числі по загальному фонду – 1 413,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 15, 2
тис.грн. Планові показники видатків на охорону здоров’я виконано на 97,8% до
затверджених  річних  показників.  Фінансування  медичних  комунальних
підприємств  здійснюється  також  за  рахунок  Національної  служби  охорони
здоров’я України. 

Загальна  сума  видатків  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення
склала  1 177,9  тис.  грн.  (2,3% у  загальній  сумі  видатків  за  2019  рік).  Планові
показники  видатків  на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  до
затверджений річних показників виконано на 86,1%. У порівнянні з 2018 роком
видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення зросли на 30,3%.

Видатки на культуру  у 2019 році склали 3 884,1 тис.  грн.,  що становить
7,5% у загальній сумі видатків. По загальному фонду профінансовано видатків на
– 2 896,1 тис.грн.,  по спеціальному фонду – 988,0 тис.  грн. Планові показники
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видатків на культуру і мистецтво виконані на 98,2%. У порівнянні з 2018 роком
видатки на культуру зросли на 55,6%.

Видатки  на  житлово-комунальне  господарство  склали  3 042,3  тис.  грн.
(5,9%  у  загальній  сумі  видатків),  по  загальному  фонду  –  2 832,5  тис.  грн.  по
спеціальному  фонду-  209,8  тис.  грн.  Планові  показники  видатків  на  житлово-
комунальне господарство виконані на 92,1%. У порівнянні з 2018 роком видатки
на житлово-комунальне господарство зросли на 78,4%.

У 2019 році інші видатки бюджету склали:
1. На фізичну культуру і спорт у сумі  246,0 тис.грн., або 0,5% у загальній сумі
видатків громади. Виконані на 100% до затверджених планових показників.
2. На заходи з землеустрою –  163,1 тис.грн., або 0,3% у загальній сумі видатків.
Недовиконання  склало  31%.  У  порівнянні  з  2018  роком  видатки  на  заходи  з
землеустрою також зменшені на 36,6%.
3.  На  будівництво  та  регіональний  розвиток  –  4 096,9  тис.  грн.  або  7,9%  у
загальній  сумі  видатків.  Планові  показники  видатків  виконано  на  97,9%.  У
порівнянні  з  2018  роком  видатки  на  будівництво  та  регіональний  розвиток
збільшено на 7,5%.
4.  На  утримання  доріг  –  559,4  тис.  грн.,  або  1,1%  у  загальній  сумі  видатків.
Планові  показники  видатків  виконано  на  100%.  У  порівнянні  з  2018  роком
видатки на заходи з утримання доріг збільшено на 24,3%.
5.  На  охорону  навколишнього  природнього  середовища  –  2 013,6  тис.грн.,  або
3,9% у загальній сумі видатків. Планові показники видатків виконано на 68,7%. У
порівнянні з 2018 роком видатки на заходи з охорони навколишнього природного
середовища збільшились у три рази.
6. На захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – 373,8 тис.грн. або
0,7%  у  загальній  сумі  видатків.  Планові  показники   виконано  на  89,6%.  У
порівнянні з 2018 роком видатки на заходи з захисту населення і  територій від
надзвичайних ситуацій зросли на 34,2%.
7. На іншу економічну діяльність (членські взноси та наповнення статутного капіталу
комунальних  підприємств  –  339,4  тис.грн.,  або  0,6%  у  загальній  сумі  видатків.
Планові  показники  виконано  на  99,9%.  У  порівнянні  з  2018  роком  видатки  на
економічну діяльність зросли у 2,5 рази.

Реверсна дотація, що  передбачена ЗУ «Про Державний бюджет на 2019 рік»,
перерахована  до  державного  бюджету  у  сумі  2788,0  тис.грн.  Це  5,4  %  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

До інших місцевих бюджетів  передано субвенцій на суму 3 651,4 тис. грн., у
тому числі:

 до обласного бюджету з місцевого бюджету- 87 тис. грн.;
 до районного бюджету – 3543,8  тис.грн., у тому числі на  вторинну медицину-

3143,7  тис.грн.;  на  забезпечення  діяльності  комунальних  установ  Сумської
РДА- 400,1 тис.грн ;

 до бюджету м. Суми - 20,6 тис. грн. 
До  державного  бюджету  передано  субвенцій  на  суму  1 941,0  тис.  грн.  на

фінансування  державних  установ:  прикордонного  загону,  центру  пробації,
ветлікарні, районного комісаріату, поліції, УДКСУ у Сумському районі.
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Резервний  фонд  у  зв’язку  з  відсутністю  потреби  у  2019  році  не
використовувався.
Начальник фінансового управління                                     В.ПАШКУРОВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 06

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про призначення відповідального
за вчинення нотаріальних дій на території
старостинських округів

Керуючись підпунктом 5 пункту «б» статті  38 закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 37, пунктом 4 частини другої статті 40 закону 

України «Про нотаріат» щодо повноважень по вчиненню нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1.  Призначити  відповідальним  за  вчинення  нотаріальних  дій  та  дій

прирівняних  до  нотаріальних  на  території  старостинського  округу  №  4

Миколаївської  сільської  ради   (с.  Кровне,  с.  Руднівка,)  -  спеціаліста  ІІ

категорії  відділу соціального захисту населення та надання муніципальних

послуг - Хвостенко Ольгу Євгенівну.

2. Надати дозвіл спеціалісту ІІ категорії відділу соціального захисту населення

та  надання  муніципальних  послуг  Пановій  Валентині  Григорівні на

вчинення нотаріальних дій та дій прирівняних до нотаріальних на території

старостинського округу № 2 Миколаївської сільської ради  (с. Постольне, с.

Лікарське,  с.  Степанкове,  с.  Бурчак)  до  моменту  заповнення  вакантної

посади спеціаліста вищезгаданого відділу  по старостинському округу №  2.

Сільський голова                                                          С.САМОТОЙ 
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Оприлюднено 03.02.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 07

 28.01.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про заходи щодо забезпечення доступності
осіб з інвалідністю до будівель і споруд  

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  підпунктів  1,  4  пункту  2  Указу
Президента України від 03.12.2019 № 875/2019 «Про підвищення ефективності
заходів  у  сфері  прав  осіб  з  інвалідністю»,  листа  Сумської  районної  державної
адміністрації  від  26.12.2019  року  №  01-16/3951,  з  метою  захисту  прав  осіб  з
інвалідністю  на  безбар’єрний  доступ  до  будівель  та  споруд  загального
користування всіх форм власності,   заслухавши інформацію начальника відділу
освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради щодо доступності будівель
та споруд закладів освіти громади для осіб з інвалідністю,  виконавчий комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію начальника відділу освіти,  молоді  та спорту Макшеєвої  Н.С.

щодо доступності  будівель  та  споруд закладів  освіти  громади для  осіб  з
інвалідністю взяти до відома. /інформація додається/.

2. Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  спільно   з
відділом  житлово  комунального  господарства,  комунальної  власності,
транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування:
1) провести  обстеження  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради  на

предмет  їх  відповідності  Державним  будівельним  нормам  та  їх
доступності для осіб з інвалідністю;

2) вжити відповідні заходи, щодо забезпечення доступності закладів освіти
Миколаївської  сільської  ради,  які  не  відповідають  вимогам  ДБН,  для
користування осію з інвалідністю.   

3. Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
Обливанцовій І.Ю.:
1) включати до умов проведення земельних торгів, щодо земельних ділянок

комунальної  форми  власності  для  розміщення  на  них  малих
архітектурних  форм  і  тимчасових  споруд  для  провадження
підприємницької  діяльності,  вимог  стосовно  здійснення  облаштування
таких  малих  архітектурних  форм  і  тимчасових  споруд  з  урахуванням
потреб відповідно до Державних будівельних норм, стандартів і правил,
щодо доступності  об’єктів для маломобільних груп населення. 

Сільський голова                                                          С.САМОТОЙ          



14

Оприлюднено 03.02.2020


