
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 27 

 29.04.2020                                                                                      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

Оприлюднено 30.04.2020 року 



3

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 28 

29.04.2020                                                                                      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

Оприлюднено 30.04.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 29 

    29.04.2020                                                                                     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, виконавчий комітет 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  покласти  на  секретаря  ради
Непийводу В.В. 
  Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ

Оприлюднено 30.04.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 30 

  29.04.2020                                                                                     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 виконавчому комітеті
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

Оприлюднено 30.04.2020 року 
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ВИСНОВОК

опікунської комісії при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради
про доцільність позбавлення батьківських прав --------------------------------

відносно малолітнього сина --------------------------------------

         Опікунською комісією при виконавчому комітеті Миколаївської сільської
ради,  розглянуто  та  вивчено  матеріали  щодо  доцільності  позбавлення
батьківських  прав  гр.  -----------------------------------  та  гр.  -----------------------------.
---------------------------  проживає  за  адресою:  Сумська  область,  Сумський район,
----------------------,  вул.  ------------------------------.  Місце  проживання
-------------------------- невідоме.

        -  та  -------------------------------------  є  батьками  малолітнього  сина
--------------------------------  року народження,  що підтверджується свідоцтвом про
народження дитини. 13.12.2019 року ------------------------------ написала заяву про
поміщення  свого  новонародженого  сина,  ---------------------------.  до  Сумського
обласного спеціалізованого будинку дитини у зв’язку із  складними життєвими
обставинами. Рішенням виконавчого комітету Миколаївської сільської ради  від
16.12.2019  року  №  166  «Про  тимчасове  влаштування  малолітнього
-----------------------------------  року  народження  до  Сумського  обласного
спеціалізованого  будинку  дитини»  -----------------був  влаштований  до  закладу
терміном на 3 місяці. Згідно акту обстеження від 16.12.2019, жінка проживала без
реєстрації  в  будинку,  який  знаходиться  в  занедбаному  стані,  відсутнє  газове
опалення,  електропостачання,  запасу  дров  немає.  В  помешканні  неохайно,
кімнати  потребують  поточного  ремонту,  запасу  продуктів,  речей  для
новонародженого немає.

      За час перебування дитини в закладі, мати не цікавилася життям та здоров’ям
дитини, на телефонні дзвінки представника служби у справах дітей Миколаївської
сільської  ради  не  відповідала.  Тому  перед  закінченням  терміну,  виконавчий
комітет Миколаївської сільської ради прийняв рішення про продовження терміну
перебування малолітнього --------------------------, терміном на 6 місяців (рішення №
19 від 28.02.2020 «Про продовження терміну перебування -------------------------., в
Сумському обласному спеціалізованому будинку дитини»).

      Згідно довідки Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини від
15.04.2020 № 422/14, за час перебування дитини в закладі з 16.12.2019 року ні
мати,  ні  інші родичі  дитину не відвідували,  не телефонували,  станом здоров’я
дитини не цікавилися. Згідно акту обстеження житлових умов від 23.03.2020, стан
помешкання  ---------------------------  не  покращився,  меблів  немає,  в  помешканні
неохайно. 
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         --------------------------- постійно змінює місця проживання разом із своїм
співмешканцем, не працює, вживає алкоголь. 

        Батьки  малолітнього,  -------------------------------  життям,  здоров’ям  та
розвитком  дитини  не  цікавляться.  Як  висновок  можемо  зазначити,  що  батьки
фактично  покинули  дитину,  злісно  ухиляються  від  виконання  батьківських
обов’язків,  не  намагаються  створити  гідні  умови  для  проживання  дитини,
повернути її в родину, чим грубо порушують право дитини на виховання в сім’ї.

            Враховуючи вище викладене та керуючись статтею 164 Сімейного кодексу
України, вважаємо доцільним позбавити батьківських прав ----------------------  та
-------------------------------- стосовно сина – ---------------------------------.  З батьків, в
установленому законом порядку, стягнути аліменти на утримання дитини.

Заступник опікунської комісії                                В.СЕВЕРИН

Секретар комісії                                                      О.СОРОКА
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 31 

  29.04.2020                                                                                     с. Миколаївка
Про зміну поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна –житлового будинку
належного гр. ---------
           Керуючись  підпунктом 10 пункту «б» статті 30, пунктом  1 статті 52
закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до рішення
тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради сьомого 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»,  беручи  до  уваги  Тимчасовий  порядок  реалізації  експериментального
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна,
затвердженого  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  27.03.2019  року  №
367,  розглянувши  заяву  гр.  ----------------------------  жительки  міста  Суми,
документи  додані  до  заяви,  про  упорядкування  поштової  адреси  житлового
будинку  з  господарськими  спорудами  та  земельної  ділянки   при  ньому,  що
знаходиться  в  селі  Линтварівка,  ----------------------  Сумського  району  Сумської
області,  що  належать  їй  на  праві  приватної  власності,  в  зв’язку  з  виявленою
подвійною  реєстрацією  об’єктів  нерухомості  по  старостинському  окрузі  №  1
Миколаївської  сільської  ради,  беручи  до  уваги  інформацію  погосподарського
обліку об’єктів,  з метою приведення у відповідність нумерації домоволодінь до їх
фактичного місця розташування,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Змінити адресу житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами та

земельної ділянки при ньому, належних гр. ----------------------------- з адреси:  село
Линтварівка, ---------------------Сумського району Сумської області на адресу: село
Линтварівка, -------------------------------------Сумського району Сумської області.
2. Головному  спеціалісту  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг виконавчого комітету Гресь Є.В. внести зміни викладені в
п. 1 даного рішення до облікових даних об’єктів погосподарського обліку.

3. Гр.  -------------------------------------  звернутися   до  державного  реєстратора  для
вчинення реєстраційних дій щодо належних їй об’єктів нерухомості.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 
Сільський голова                                                               С.САМОТОЙ

Оприлюднено 30.04.2020 року 


