
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 20 (проєкт) 

 .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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 21 (проєкт) 

 .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;  



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 22(проєкт) 

 .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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 23(проєкт) 

 .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  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 24(проєкт) 

 .2020                                                                                    с. Миколаївка 

 

Про затвердження інформаційних карток 

соціальних 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: 
 

4. Затвердити інформаційні картки соціальних послуг, що надаються в 

виконавчих органах Миколаївської сільської ради.  

5. Секретарю виконавчого комітету сільської ради забезпечити 

оприлюднення інформаційних карток на офіційному веб сайті сільської ради.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету С. Бідненко. 

 

 

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ  

 

 

              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 25 (проєкт) 

     2020                                                                                     с. Миколаївка 

 

 

Про взяття на квартирний облік 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

Повстяного В.А. 

 

 

Керуючись статтями 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про житловий фонд 

соціального призначення», статтею 33 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», п. 64 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою КМУ від 

23.07.2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення», Постановою Ради Міністрів Української РСР 

і української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 

470, статтею 39 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши лист 

Служби у справах дітей Сумської райдержадміністрації «Про постановку на 

квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування                       

року народження, виконком сільської ради вирішив: 

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження дитину, позбавлену 

батьківського піклування: 

           1.1. Гр. Повстяного Владислава Андрійовича, 14.05.2003                                        

року народження, як особу, що потребує поліпшення житлових умов. 

 

2. Прийняти гр. Повстяного Владислава Андрійовича на загальну чергу під 

поточним № 14 та внести до списку осіб, що користуються правом 

позачергового одержання житла, так як він має статус «Дитина, позбавлена 

батьківського піклування» за поточним № 7.    

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
   

Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 26(проєкт) 

00.00.2020                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про  стан роботи із зверненнями громадян 

за I квартал 
 

 На виконання статті 40 Конституції України, підпункту 1 пункту «б» 

розділу 1 статті  38  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального 

відділу виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на 

території сільської ради виконком сільської ради відмічає, що робота із 

зверненнями громадян  спрямована на виконання Закону України «Про 

звернення громадян» від 02.10.1996 року. 

 На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, на виконання розпорядження голови Сумської 

РДА № 14 - ОД від 27.01.2014 року «Про підсумки роботи із зверненнями 

громадян в райдержадміністрації у 2013 році та стан виконання вимог Указу 

Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008», проводиться робота 

по розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян. Виконкомом сільської ради 

вживаються заходи, які спрямовані на забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.  

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, 

 виконком сільської ради,  

ВИРІШИВ: 
1.       Інформацію начальника загального відділу Лещенко А.М. взяти до 

відома (додається). 

 

2. Керівникам відділів виконавчого комітету сільської ради, самостійного 

відділу, начальникам управлінь сільської ради та керівникам комунальних 

підприємств: 

1) забезпечити додержання вимог Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування»; 



2) продовжити роботу по кваліфікованому, неупередженому, 

об’єктивному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного 

вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян; 

3) не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або 

неповних відповідей на звернення громадян та порушень строків розгляду 

звернень, установлених законодавством; 

4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для 

обґрунтованих звернень громадян до органів влади вищого рівня та виявлення 

причин, які породжують повторні та колективні звернення; 

5) забезпечувати першочерговий прийом звернень жінок, яким присвоєне 

почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів війни, учасників 

бойових дій, Героїв України, приділяти особливу увагу вирішенню 

проблем пільгових категорій громадян 

 

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

громадян та інформувати керівництво виконавчого комітету про факти 

несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви 

формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками; 

2) інформувати заступників сільського голови за напрямками роботи про 

факти невчасного чи формального підходу до розгляду питань, порушених у 

зверненнях громадян; 

3) надавати методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за роботу зі 

зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому; 

4) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян у 

відділах та управлінні, які входять до складу виконавчого комітету сільської ради 

для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян; 

5) продовжити у 2020 році роботу по вивченню стану організації роботи із 

зверненнями громадян та вносити відповідні пропозиції щодо 

поліпшення роботи; 

6) забезпечувати умови для реалізації громадянами прав на письмове 

звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої 

відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень; 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

  

Сільський голова                                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 27 (проєкт) 

      2020                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про стан виконавської дисципліни 

за I квартал 
 

Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 

обговоривши інформацію секретаря виконавчого комітету Бідненко С.М. про 

стан виконавської дисципліни у Миколаївській  сільській  раді за І квартал  

2020 року, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та 

персональної відповідальності за виконанням посадових обов’язків, 

виконком сільської ради,  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у Миколаївській 

сільській раді за І квартал 2020 року взяти до відома (додається). 

2. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, секретарю виконавчого 

комітету, начальникам відділів сільської ради: 

2.1. активізувати роботу, спрямовану на своєчасне виконання завдань, 

визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської 

ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови; 

2.2. систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання 

доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків 

та їх попередження; 

2.3. приділяти особливу увагу виконанню резолюцій у роботі з 

документами; 

2.4. забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради 

матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації, 

якість та змістовність цієї інформації, дотримуючись регламенту 

роботи виконавчого комітету. 

      3.       Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.): 

      3.1.   здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих   

доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання  

документів з визначенням причин несвоєчасного виконання; 

  3.2.  щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у 

Миколаївській  сільській раді, про підсумки інформувати секретаря 

виконавчого комітету; 



  3.3  надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань    

підвищення рівня виконавської дисципліни; 

   4.       Стан виконавської дисципліни щоквартально розглядати на  засіданнях 

виконавчого комітету. 

   5.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

 

Сільський голова                                                                     С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 28 (проєкт) 

     2020                                                                                     с. Миколаївка 

 

 

Про надання дозволу Тютюнник А.М.  

на укладання договору дарування 

 

    Розглянувши заяву гр. Тютюнник Антоніни Миронівни  про надання їй 

дозволу на укладання договору дарування частки майна, яке належить їй на 

праві власності, онуці Ілляшевич Юлії Вікторівні та відповідно до підпункту 

4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 32 Цивільного кодексу України, статей 

176,177 Сімейного кодексу України, статей 17, 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», статтей 12 Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», , виконавчий комітет 

вирішив: 

 

1. Надати дозвіл Тютюнник А.М., на укладення договору дарування частки 

свого майна, що належить їй на праві власності на ім’я Іляшевич Ю.В. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М.  
  

  

Сільський голова                                                             С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 29 (проєкт) 

    2020                                                                                     с. Миколаївка 

 

Про уточнення поштової  

адреси об'єкту нерухомого майна,  

що належить спадкоємцю  

гр. Коротенко О.І. 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», підпунктом 10 пункту «б» статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

рішення тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради сьомго скликання від 

21.09.2017 року «Про Затвердження Положення про порядок присвоєння та 

зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об’єктам 

нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши заяву гр. Скринника 

Олександра Леонідовича, жителя міста Суми, вул. Новомістенська, буд. 12, 

кв. 22 Сумської області, який діє на підставі довіреності № 2154 від 26.12.2019 

року, посвідченої приватним нотаріусом Сумського районного округу 

Сумської області Висєканцевою Т.С., від імені Коротенка Олександра 

Івановича,  та документи додані до заяви, про уточнення поштової адреси  – 

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, що 

знаходиться в  селі Степаненкове, Сумського району Сумської області, вулиця 

Миру, та частки цього будинку, яка належить спадкоємцю Коротенко О.І., так 

як житловий будинок  є  об’єктом спільної часткової власності, виконавчий 

комітет сільської  ради,  

вирішив: 

1. Уточнити слідуючу поштову адресу житловому будинку з 

господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться селі 

Степаненкове, Сумського району Сумської області, вулиця Миру - 

будинок під номером 40А (сорок А).  
 

2. Уточнити слідуючу поштову адресу частки житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться селі 

Степаненкове, Сумського району Сумської області, вулиця Миру 

будинок під номером 40А, яка належить спадкоємцю за законом 



Коротенко Олександру Івановичу - будинок під номером 40А, 

квартира 2  (будинок сорок А, квартира два). 

 

3. Гр. Коротенко О.І.  звернутися до державного реєстратора для 

вчинення реєстраційних дій щодо належного йому об’єкту нерухомості 

зазначеному в п. 2 даного рішення. 

 

 

Сільський голова                                                      С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 30 (проєкт) 

    2020                                                                                     с. Миколаївка 

 

Про доцільність позбавлення  

батьківських прав Дорошенко К.М. 

 

     Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», Цивільного кодексу України, Сімейного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2009 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», рішення засідання комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчого комітету Миколаївської сільської ради, з метою 

захисту прав та інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Затвердити висновок, що додається, про доцільність позбавлення 

батьківських прав громадянки Дорошенко Катерини Миколаївни, 11.12.2019 

року народження, відносно малолітнього сина, Дорошенка Олексія 

Віталійовича, 11.12.2019 року народження. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

 

  

 

Сільський голова                                                    С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 
 


