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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 08 

 28.02.2020                                                                                      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 задовільною.  

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 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 09 

 28.02.2020                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про виконання повноважень у сфері житлово 

комунального господарства  

 
 

Керуючись пунктом «б» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування про виконання 

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. Інформацію начальника відділу житлово комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування про виконання делегованих 

повноважень в галузі житлово-комунального господарства прийняти 

до відома.   

2. Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування /Ольшанській А.В./ в своїй діяльності приділяти 

особливу увагу в частині виконання відділом повноважень 

делегованого характеру.  

 

 

 

Сільський голова                                                             С.САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 10 

 28.02.2020                                                                                  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. Гізатуліну Юлію Сергіївну, 27.12.2001 року народження, у зв’язку з 

придбанням квартири за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця 

Данила Галицького, будинок 56, квартира 4 (витяг  з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності  № 197598752 від 24.01.2020 р.). 

На квартирному обліку в списках на позачергове отримання житла 

перебувала  з 28.02.2018 року, (справа № 10 від 27.02.2018 року). 

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 № 25 «Про взяття на облік 

дитини-сироти Гізатуліну Юлію Сергіївну»; 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Сільський голова                                    С.САМОТОЙ 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 11 

 28.02.2020                                                                                   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 

 

 

 

 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 12 
 28.02.2020                                                                                                  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 службою у справах дітей Миколаївської сільської ради  

 

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. Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради при виконанні перевірок 

залучати членів виконавчого комітету та дільничного інспектора. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у 

справах дітей Миколаївської сільської ради. 

 

Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ 

 

 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 13 

 28.02.2020                                                                                      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. 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 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.   

 

Сільський голова          С.САМОТОЙ 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 14 

 28.02.2020                                                                                      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. Чернова Володимира Сергійовича 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 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.   

 

Сільський голова          С.САМОТОЙ 

 
 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 15 

 28.02.2020                                                                                      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. Ільченку Володимиру Миколайовичу на видалення 4(чотири) дерев за 

адресою: с.  Бурчак, вул. Переяслова, 47 (згідно акту №20 від 18 грудня 

2019 року). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, комунальної власності, АПР та 

розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій І. 

видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку 

згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного  

                    стану. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

 

Сільський голова          С.САМОТОЙ 

 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 16 

 28.02.2020                                                                                      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. Науменку Анатолію Миколайовичу на видалення 3 (три) дерева за 

адресою: с.  Миколаївка, вул. Першотравнева, 114 (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 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.   

 

Сільський голова          С.САМОТОЙ 

 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 17 

 28.02.2020                                                                                      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. Лучанінову Володимиру Миколайовичу на видалення 10(десять) 

дерев за адресою: с.  Северинівка, вул. Шевченка, 2/4 (згідно акту №1 від 

10 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 

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

 

Сільський голова          С.САМОТОЙ 

 



 
 

 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 18 

 
                          

від 28.02.2020                                                                                          с.Миколаївка 

                                                                                                        

Про заходи щодо збереження від пошкоджень  

кабельних ліній електрозв’язку на  

території округів №1 та №2 

  

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно Закону України «Про телекомунікації», 

введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 18.11.2003 року № 1280-

4 та п. п. «Правил охорони ліній електрозв’язку» затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.01.135 із змінами та доповненнями, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1465», що 

проходять по території  округів №1та №2, що належать Миколаївській сільській 

раді Сумського району Сумської області, виконком сільської ради вирішив: 

1. Заборонити на території округів №1та №2 в місцях проходження 

підземних кабельних ліній електрозв’язку проведення будь-яких земляних робіт 

на глибині більше ніж 30см., в тому числі заміну опор, підключення до житлових 

будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, 

викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних з розриттям ґрунту, 

без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику 

на місце робіт працівників  ТОВ « АТРАКОМ» за адресою: 40030, м. Суми, вул. 

Шишкарівська, 11 (лабораторія № 62), тел./факс: (0542) 771-649,  тел.моб. (067) 

405-42-44,  (067)462-25-82, (067)405-45-97, (0990002-85-71, (050)763-17-21, 

(050)761-59-04, (050073-41-25. Виклик працівника зв’язку повинен бути 

здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.  

2.  Винні у порушенні Правил охорони ліній зв’язку згідно ст. 188 та ст. 360 

Кримінального кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної 

відповідальності.  

3.  Відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

агропромислового розвитку та розвитку сільських територій ознайомити з цим 

рішенням всіх мешканців, що проживають на території округів № 1 та № 2 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 



 
 

 

    4. 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 № 19 
 

 28.02.2020                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про продовження терміну перебування  

Дорошенка О. В., в Сумському 

обласному спеціалізованому будинку дитини 

 

 Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сороку О.О., керуючись підпунктом 4 

пункту  «б» ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Законом України «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів 

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

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги рішення 

виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 16.12.2019 № 166 «Про 

тимчасове влаштування малолітнього Дорошенка Олексія Віталійовича, 

11.12.2019 року народження до Сумського обласного спеціалізованого будинку 

дитини», рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від 28.02.2020 року, з метою захисту прав та 

інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

1.  Продовжити перебування малолітнього Дорошенка Олексія Віталійовича, 

11.12.2019 року народження в Сумському обласному спеціалізованому будинку 

дитини, на повному державному забезпеченні, терміном на 6 місяців. 

2.   Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 16.12.2019 № 166 

«Про тимчасове влаштування малолітнього Дорошенка Олексія Віталійовича, 

11.12.2019 року народження до Сумського обласного спеціалізованого будинку 

дитини» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

 

 

Сільський голова                                                                           С.САМОТОЙ 

 

 
 


