
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 27 (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. 
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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
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 28 (проєкт)

 .2020                                                                                      с. Миколаївка 

Про заходи щодо забезпечення складання
прогнозу  бюджету Миколаївської сільської
об’єднаної територіальної громади
на 2022-2023 роки.   

На  виконання  наказу Міністерства фінансів України  від  31.05.2019 року
№  228  «Про  затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  та
затвердження  Бюджетного  регламенту  проходження   бюджетного  процесу  на
місцевому  рівні»,  з  метою  своєчасного  та  якісного  забезпечення  формування
прогнозу  бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на
2022-2023   роки відповідно до Бюджетного і  Податкового кодексів України та
керуючись  ст.28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  від
21.05.97р.  №  280/97-ВР  виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради
вирішив:

1. Затвердити  план  заходів  щодо  складання  прогнозу  бюджету
Миколаївської сільської  об’єднаної  територіальної  громади  на
2022-2023 роки.

2. Фінансовому  управлінню  забезпечити  доведення  цього  рішення  до
головних розпорядників бюджетних коштів для використання в роботі.

3. Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  забезпечити  виконання
заходів  щодо  складання  прогнозу  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади на 2022-2023 роки.

4.   Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Додаток 1
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до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради                     
№ ___від       .04.2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2022-2023 роки

№
з/п

Зміст заходів
Термін

виконання
Відповідальні за

виконання

1. Доведення до головних розпорядників
бюджетних  коштів  інструктивного
листа  з  підготовки прогнозу  бюджету
на 2022-2023рр.

до 
01.06.2020р

.

Фінансове
управління 

2. Підготовка  переліку  заходів,  які
планується  включити  до   Програми
соціально-економічного  розвитку
Миколаївської  сільської  ради  на
середньостроковий  період,  у  т.ч.
перелік  об’єктів,  які  планується
фінансувати  за  рахунок  бюджету
розвитку  

до
15.06.2020р

.
Виконавчий

комітет 

3. Надання   фінансовому  управлінню
основних  прогнозних  показників
економічного  і  соціального  розвитку
території на середньостроковий період,
разом  з  поясненням  щодо  основних
тенденцій  її розвитку 

до
20.06.2020р

.

Відділ
економічного
розвитку та
залучення
інвестицій 

4. Надання  фінансовому  управлінню
інформації  щодо  чисельності
населення,  зареєстрованого  на
території  Миколаївської  ОТГ,  у
віковому та гендерному розрізі; даних
про природний рух населення громади

до
20.06.2020р

. 

Відділ надання
адміністративних

послуг 

5. Підготовка  та  подання  фінансовому
управлінню  разом  з  поясненнями
прогнозних  обсягів  доходів  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  по  орендній
платі, що сплачується юридичними та
фізичними особами

до
20.06.2020р

.

Відділ земельних
відносин,
охорони

навколишнього
середовища,

АПР та розвитку
сільських
територій 

6. Прогнозування  обсягів  доходів
бюджету, на підставі аналізу виконання
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дохідної  частини  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  за  2018-
2019рр. та 6 місяців 2020р.  

до
01.07.2020р

.

Фінансове
управління 

7. Доведення до головних розпорядників
бюджетних  коштів  орієнтовних
граничних  показників  видатків
бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної  територіальної  громади  на
2022-2023рр.

до
05.07.2020р

.

Фінансове
управління 

8. Здійснення аналізу виконання бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  за  2018-
2019рр. та I півріччя 2020р., виявлення
тенденцій  у  виконанні  дохідної  та
видаткової частин бюджету

до
15.07.2020р

.
Фінансове

управління 

9. Надання  фінансовому  управлінню
пропозицій  щодо  видаткової  частини
бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної  територіальної  громади  на
2022-2023 рр.

до
15.07.2020р

.

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

10. Здійснення аналізу поданих головними
розпорядниками  бюджетних  коштів
пропозицій  до  прогнозу  бюджету  на
відповідність  доведеним  орієнтовним
граничним  показникам  видатків
бюджету.

до
24.07.2020р

.
Фінансове

управління 

11. Проведення  погоджувальних  нарад  з
головними  розпорядниками
бюджетних  коштів  щодо  узгодження
показників прогнозу бюджету

до
31.07.2020р

.

Фінансове
управління,

головні
розпорядники

бюджетних
коштів

12. Доопрацювання  прогнозу  бюджету  за
результатами  проведених
погоджувальних  нарад  та  інформації,
отриманої від структурних підрозділів
виконавчого комітету 

до
07.08.2020р

. Фінансове
управління 

13. Подання  прогнозу  бюджету
Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади до виконавчого
комітету

до
15.08.2020р

.
Фінансове

управління 

14. Розгляд  та  схвалення  прогнозу
бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади

До
01.09.2020р

.

Виконавчий
комітет 
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15. Подання  прогнозу  бюджету  до
Миколаївської  сільської  ради  для
розгляду  в  порядку,  визначеному
радою

      
       До
06.09.2020р
.

Виконавчий
комітет 

16. Супровід  розгляду  питання  щодо
прогнозу бюджету на комісії з питань
місцевого  самоврядування,  соціально-
економічного  розвитку  громади,
планування  бюджету,  фінансів,
підприємництва  та  торгівлі  та  на
засіданні Миколаївської сільської ради
в порядку, визначеному радою

До 
01.10.2020р

.

Представники
виконавчого

комітету,
головних

розпорядників
бюджетних

коштів

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 29 (проєкт)

 .2020                                                                                      с. Миколаївка 

Про схвалення звіту щодо виконання 
бюджету  Миколаївської сільської 
об’єднаної територіальної громади за         
I квартал 2020 року

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про
виконання  дохідної  та  видаткової  частин  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року 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
I квартал 2020 року:

по доходах у сумі 15 522 850 гривень 00 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  14 986 574 гривні 95 коп., по спеціальному фонду бюджету – 536 275
гривень 05 коп. (додаток 1);

по видатках у сумі 14 064 080 гривень 09 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  13 318 992 гривні 71коп., по спеціальному фонду бюджету – 745 087
гривень 38 коп. (додаток 2);

кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року відсутня.

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради          (Пашкурова
В.В.) підготувати та подати на розгляд сесії Миколаївської  сільської ради проект
рішення  «Про  затвердження  звіту  щодо  виконання  бюджету  Миколаївської
сільської об’єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року».

        Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 30 (проєкт)
     2020                                                                                     с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік
дитини, позбавленої батьківського піклування

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

2. Прийняти гр. 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
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 31 (проєкт)

    2020                                                                                     с. Миколаївка

Про доцільність позбавлення 
батьківських прав 
     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,                 року народження, відносно малолітнього сина, 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

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 32 (проєкт)
    2020                                                                                     с. Миколаївка

Про присвоєння поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна –житловому будинку належному
 гр. 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», підпункту 10 пункту «б» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву, документи
додані  до  заяви,  про  присвоєння  поштової  адреси  –  житловому  будинку  з
господарськими спорудами, що знаходиться в селі Линтварівка, Сумського району
Сумської області, в зв’язку з упорядкуванням елементів забудови, 
 виконавчий комітет сільської ради, 
вирішив:
1.  Присвоїти поштову адресу житловому будинку з господарськими спорудами,
що належать гр.: Сумська область, Сумський район,
 2.  Звернутися  до  державного  реєстратора  для  проведення  реєстрації  об’єкту
нерухомості. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 33 (проєкт)
    2020                                                                                     с. Миколаївка

Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  з метою належної підготовки та організації проведення Дня села 
Миколаївка, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Провести День села Миколаївка Миколаївської сільської ради 23 травня  
2020 року. 

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села Миколаївка. (додаток 1).
3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  святкування  Дня

села Миколаївка.  (додаток 2). 
4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні та

реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Миколаївка.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 33 від 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення дня села Миколаївка
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1. Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан  об’єктів
інфраструктури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників.

Підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності
до 20.05.2020 року

2. Облаштувати  в сільській бібліотеці фотозону виставку з нагоди святкування Дня села
Миколаївка. 

Бібліотекар Миколаївського СБК, 
до 20.05.2020 року

3.  Організувати  та  провести  в  приміщенні  сільського  клубу  виставку огляд  дитячих
малюнків, власних виробів, поробок на тему: “Місцевий дивограй”.

Миколаївський НВК
Миколаївський СБК. 
до 20.05.2020 року

4. Організувати святковий концерт до Дня села.
Директор Миколаївського СБК
культорганізатор Миколаївського СБК
23.05.2020 року 

5. Організувати розваги для дітей, пригощання жителів села смаколиками.

Виконком сільської ради
Відділ культури та роботи з молоддю 

       Миколаївський СБК
Депутати сільської ради 

                 23.05.2020 року 

6. Здійснити широке висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової
інформації та на веб–сайті Миколаївської сільської  ради.

Відділ культури та роботи з молоддю 
травень 2020 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету № 33 від 

Склад 
організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Миколаївка

Северин Віра Миколаївна – заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради;
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Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 

молоддю;

Шовкопляс Олена Сергіївна – спеціаліст ІІ категорії відділу культури та роботи 

з молоддю;

Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК;

Демиденко Ірина Олександрівна – бібліотекар Миколаївського СБК, 

культорганізатор Миколаївського СБК;

Непийвода Тетяна Іванівна – депутата Миколаївської сільської ради (за згодою);

Іванченко Ольга Григорівна – заступник директора з виховної роботи 

Миколаївського НВК (за згодою);

Бондаренко Вадим  - учень Миколаївського НВК (за згодою дирекції). 

 

Секретар виконавчого комітету                                                С. Бідненко 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 34 (проєкт)

    2020                                                                                     с. Миколаївка

Про затвердження плану заходів
з нагоди проведення Дня села Постольне 
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Керуючись  ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  з метою належної підготовки та відзначення Дня села Постольне, 
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Провести День села Постольне Миколаївської сільської ради 16 червня 
2020 року. 

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села  Постольне (додаток 1).
3. Затвердити  склад  організаційного  комітету  з  підготовки  святкування  Дня

села Постольне (додаток 2). 
4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні та

реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Постольне.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 34 від 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення дня села Постольне

1. Вжити  заходів  по  благоустрою  села,  приведенню  в  належний  стан  об’єктів
інфраструктури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників.

В.о. старости
Підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності
до 15.06.2020 року

2. Облаштування тематичних фотозон з нагоди святкування Дня села Постольне. 
Завідувач Постольненським СК
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до 10.06.2020 року 

3.  Організувати  та  провести  в  приміщенні  сільського  клубу  виставку огляд  дитячих
малюнків, власних виробів, поробок на тему: “Краса, що створена душею”.

Лікарська ЗОШ І –ІІІ ст. 
до 15.06.2020 року 

4. Організувати святковий концерт до Дня села.
Завідувач Постольненським СК
16.06.2020 року 

5. Організувати проведення спортивних змагань,  конкурсів,  пригощання жителів села і
гостей смаколиками.

Відділ культури та роботи з молоддю 
Відділ освіти, молоді та спорту 

16.06.2020 року 

6. Здійснити широке висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової
інформації та на веб–сайті Миколаївської сільської  ради.

Відділ культури та роботи з молоддю 
Червень 2020 року 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко 

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету № 34 від 

Склад 
організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Постольне

Северин Віра Миколаївна - заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради
Феніна Світлана В’ячеславівна - начальник відділу культури та роботи з 
молоддю;
Білінський Роман Миколайович – в.о. старости по старостинському округу № 2;
Шовкопляс Олена Сергіївна – спеціаліст ІІ категорії відділу культури та роботи 
з молоддю;
Шкарупа Володимир Миколайович – завідувач Постольненським сільським 
клубом;
Недайхліб Людмила Вікторівна – вчитель Лікарського НВК ( за згодою).  
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Секретар виконавчого комітету                                             С. Бідненко 

Оприлюднені 02.04.2020 року 


