
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
СОРОК ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 29.04.2020                                                           № 61
с. Миколаївка 
Про затвердження розпоряджень,
виданих головою Миколаївської 
сільської ради в міжсесійний період 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши інформацію Непийводи В.В. секретаря сільської ради
про  затвердження  розпоряджень  голови  Миколаївської  сільської  ради
Самотой С.В. в міжсесійний період, сільська рада вирішила:

1. Затвердити,  розпорядження сільського  голови з  особового  складу,
які були прийняті в міжсесійний період:
1.1. від  11.02.2020  №  23-К  «Про  припинення  трудового  договору  з

Боковнею С.М.».
1.2. від 14.02.2020  № 24-К/З «Про преміювання Сороки О.О.»
1.3. від  17.02.2020  № 25-К  «  Про  встановлення  доплати  за  вислугу

років  працівнику  відділу  соціального  обслуговування  населення
вдома Миколаївської сільської ради».

1.4. від  17.02.2020  №  26-  К  «Про  надбавку  працівникам  відділу
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у лютому 2020 року».

1.5. від 18.02.2020  № 27- К «Про призначення на посаду опалювача
Северинівського СБК».

1.6. від 19.02.2020  № 28- К/З «Про надбавку за високі досягнення в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за лютий 2020 року».

1.7. від 21.02.2020  № 29-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за лютий 2020 року».

1.8. від  21.02.2020 № 30-К/З  «Про надбавку  за  високу досягнення  в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління



Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за лютий 2020 року».

1.9. від 21.02.2020  № 31-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за лютий 2020 року».

1.10. від  21.02.2020  № 32-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці  головного  лікаря  КНП  Миколаївської  сільської  ради  "
АЗПСМ с. Постольне ".

1.11. від  21.02.2020  № 33-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директора  КНП Миколаївської сільської ради " Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці ".

1.12. від  21.02.2020  №  34-К/З  «Про  преміювання  працівників  групи
«Благоустрій» Миколаївської сільської ради Сумського району за
результатами роботи за лютий 2020 року».

1.13. від  24.02.2020  №  35-К  «Про  встановлення  надбавки  за  вислугу
років».

1.14. від 24.02.2020 № 36-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради з нагоди святкової дати Міжнародного жіночого дня».

1.15. від 24.02.2020 № 37-К/З "Про преміювання керівників структурних
підрозділів  виконавчого  апарату  Миколаївської  сільської  ради  з
нагоди святкової дати Міжнародного жіночого дня".

1.16. від 25.02.2020 № 38-К «Про звільнення Северин В.І.».
1.17. від 28.02.2020 № 39-К «Про призначення на посаду робітника з

благоустрою».
1.18. від 28.02.2020 № 40-К «Про переведення працівників».
1.19. від 28.02.2020 № 41-К «Про переведення Кузнецова М.І.».
1.20. від 02.03.2020 № 42-К «Про призначення на посаду робітника з

благоустрою».
1.21. від  04.03.2020  №  43-К  «Про  прийняття  на  посаду  керівника

художнього Кекинського ОДР за сумісництвом».
1.22. від  10.03.2020  №  44-К  «Про  встановлення  надбавки  за  вислугу

років».
1.23. від  18.03.2020   №  45-  К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу

соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у березні 2020 року».

1.24.  від 18.03.2020 № 46-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за березень 2020 року».

1.25. від 20.03.2020  № 47-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради  за  результатами  роботи  сільської  ради  за  березень  2020
року».



1.26. від  20.03.2020 № 48-К/З  «Про надбавку  за  високу досягнення  в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за березень 2020 року».

1.27. від 20.03.2020  № 49-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за березень 2020 року».

1.28. від  20.03.2020  № 50-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці  головного  лікаря  КНП  Миколаївської  сільської  ради  "
АЗПСМ с. Постольне ".

1.29. від  20.03.2020  № 51-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директора  КНП Миколаївської сільської ради " Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці ".

1.30. від  20.03.2020  №  52-К/З  «Про  преміювання  працівників  групи
«Благоустрій» Миколаївської сільської ради Сумського району за
результатами роботи за березень 2020 року».

1.31. від  23.03.2020  №  53-К  «Про  відкликання  з  відпустки
Самотой С.В.».

1.32. від 27.03.2020 № 54-К «Про звільнення Лоскота В.І.».
1.33. від 31.03.2020 № 55-К «Про звільнення Пархоменка О.В.».
1.34. від 31.03.2020 № 56-К «Про звільнення Цибульняка М.І.».
1.35. від 31.03.2020 № 57-К «Про звільнення Великодного В.М.».
1.36. від 31.03.2020 № 58-К «Про звільнення Чернова В.А.».
1.37. від 31.03.2020 № 59-К «Про звільнення Тригуба С.І.».
1.38. від 31.03.2020 № 60-К «Про звільнення Северина М.М.».
1.39. від  01.04.2020  № 61-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення соціально – побутових питань».
1.40. від  01.04.2020  № 62-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення соціально – побутових питань».
1.41. від  02.04.2020  № 63-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення соціально – побутових питань».
1.42. від  07.04.2020  № 64-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення соціально – побутових питань».
1.43. від  17.04.2020  №  65-К/З  «  Про  доплату  працівникам  відділу

соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у квітні 2020 року».

1.44. від  17.04.2020  №  66-К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у квітні 2020 року».

1.45. від 17.04.2020 № 67-К/З «Про преміювання працівників Місцевої
пожежної охорони Миколаївської сільської ради».



1.46. від  17.04.2020  № 68-К/З  «Про  надбавку  за  високі  досягнення  в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за квітень 2020 року».

1.47. від 17.04.2020  № 69-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за квітень 2020 року».

1.48. від  17.04.2020 № 70-К/З  «Про надбавку  за  високу досягнення  в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за квітень 2020 року».

1.49. від 17.04.2020  № 71-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району за результатами
роботи за квітень 2020 року».

1.50. від  17.04.2020  № 72-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці  головного  лікаря  КНП  Миколаївської  сільської  ради  "
АЗПСМ с. Постольне ".

1.51. від  17.04.2020  № 73-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директора  КНП Миколаївської сільської ради " Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці ".

1.52. від  17.04.2020  №  74-К/З  «Про  преміювання  працівників  групи
«Благоустрій» Миколаївської сільської ради Сумського району за
результатами роботи за квітень 2020 року».

1.53. від 27.04.2020 № 75-К «Про призначення на посаду спеціаліста ІІ
категорії  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських
територій Миколаївської сільської ради».

2. Затвердити, розпорядження сільського голови з основної діяльності,
які були прийняті в міжсесійний період: 
2.1. від 11.02.2020  № 21-ОД «Про створення комісії для визначення

стану захисних споруд цивільного захисту».
2.2. від 11.02.2020 № 22-ОД«Про затвердження паспортів бюджетних

програм на 2020рік».
2.3. від 13.02.2020 № 23-ОД «Про облік земельних ділянок».
2.4. від 14.02.2020 № 24 - ОД «Про тимчасове закріплення робочого

місця».
2.5. від  21.02.2020   №  25-  ОД  «Про  проведення  загальних  зборів

жителів населених пунктів сільської ради».
2.6. від  28.02.2020   №  26  -  ОД  «Про  затвердження  посадових

інструкцій працівників Миколаївської сільської ради».
2.7. від 02.03.2020  № 27 - ОД «Про закріплення транспортних засобів

Миколаївської сільської ради».



2.8. від  02.03.2020  №  28-ОД   «Про  підсумки  щорічної  оцінки
виконання  посадовими  особами  виконавчого  апарату
Миколаївської  сільської  ради  покладених  на  них  обов’язків  і
завдань».

2.9. від 02.03.2020 № 29-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  у  апараті  та  структурних  підрозділах  апарату
сільської ради».

2.10. від 02.03.2020  № 30-ОД «Про затвердження інструкції з охорони
праці у виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради».

2.11. від 03.03.2020 № 31-ОД « Про затвердження Плану організаційних
і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних
об’єктах  під  час  літнього  купального  сезону  на  території
Миколаївської сільської ради у 2020 році».

2.12.  від 05.03.2020 № 32-ОД «Про затвердження та внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2020 рік».

2.13. від  05.03.2020  №  33-ОД  «Про  призначення  відповідального  за
облік скетч – карт на пальне».

2.14. від  05.03.2020  №  34-ОД  «Щодо  мінімізації  ризиків  поширення
коронавірусу».

2.15. від 10.03.2020 № 35-ОД «Про внесення змін до графіку відпусток
працівників Миколаївської сільської ради на 2020 рік». 

2.16. від 12.03.2020 № 36-ОД « Про направлення групи «Благоустрій»
Миколаївської  сільської  ради  на  виконання  робіт  по  видаленню
порослі та чагарників».

2.17. від 12.03.2020 № 37-ОД «Про призупинення освітнього процесу у
закладах дошкільної та загальної середньої освіти Миколаївської
сільської ради».

2.18. від  12.03.2020  №  38-ОД  «Про  скликання  сорок  восьмої
позачергової сесії сільської ради сьомого скликання».

2.19. від 16.03.2020 № 39-ОД «Про створення комісії  для проведення
комісійного  обстеження  об’єктів  водопостачання  та
водовідведення на території Миколаївської сільської ради».

2.20. від  20.03.2020  № 40-ОД «Про  видачу  службових  посвідчень  №
10,11,12,13,14,15».

2.21. від 20.03.2020 № 41-ОД «Про затвердження та внесення змін до
паспортів бюджетних програм на 2020 рік».

2.22. від 20.03.2020 № 42-ОД « Про скликання сорок дев’ятої чергової
сесії сільської ради сьомого скликання».

2.23. від 20.03.2020 № 43-ОД « Про створення тимчасової комісії  для
обстеження  водопровідних  мереж  на  території  Миколаївської
сільської ради».

2.24. від  24.03.2020  №  44-ОД  «Про  створення  міжвідомчого
оперативного  штабу  щодо  протидії  поширення  коронавірусної
інфекції COVID-19 на території Миколаївської сільської ради».



2.25. від  27.03.2020 № 45-ОД «Про закінчення  опалювального  сезону
2019-2020 років на території Миколаївської сільської ради».

2.26. від  27.03.2020  №  46-ОД  «Про  проведення  на  території
Миколаївської сільської ради щорічної акції «За чисте довкілля» та
дня благоустрою територій населених пунктів сільської ради».

2.27. від 01.04.2020 № 47-ОД «Про розроблення та затвердження заходів
з енергозбереження».

2.28. від  02.04.2020  №  48-ОД  «Про  дозвіл  на  залучення  шкільного
автобуса».

2.29. від  02.04.2020  № 49-ОД «  Про організацію робочого  процесу  в
Миколаївській сільській раді на період карантину».

2.30. від  03.04.2020 № 50-ОД «Про виконання розпорядження голови
Сумської ОДА від 27.03.2020р. № 125-ОД».

2.31. від  08.04.2020  №  51-ОД  «Про  санітарну  обробку  населених
пунктів сільської ради».

2.32. від 08.04.2020 № 52-ОД « Про створення «гарячих» телефонних
ліній «Допомога поруч».

2.33. від 08.04.2020 № 53-ОД «Про оголошення конкурсу на заміщення
вакантних  посад  у  апараті  та  структурних  підрозділах  апарату
сільської ради».

2.34. від 13.04.2020 № 54-ОД « Про призначення уповноваженої особи
та затвердження Положення про уповноважену особу.

3. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  про  відпустки,  які
були прийняти в міжсесійний період:
3.1. від 13.02.2020 № 08-Від «Про відпустку Кіхтенко Н.А. ».
3.2. від 13.02.2020 № 09-Від «відпустку Рябухи В.С.».
3.3. від 25.02.2020 № 10-Від «Про відпустку Пашкурової В.В.».
3.4. від 25.02.2020 № 11-Від «Про відпустку Палаженко М.С.».
3.5. від 02.03.2020 № 12-Від « Про відпустку Самотой С.В.».
3.6. від 02.03.2020 № 13-Від « Про продовження відпустки Іваненко

Ю.І. у зв’язку з вагітністю та пологами».
3.7. від 10.03.2020 № 14-Від « Про відпустку Сороки О.О.».
3.8. від 10.03.2020 № 15-Від «Про відпустку Палаженко М.С.».
3.9. від 10.03.2020 № 16-Від «Про відпустку Железняк Л.І.».
3.10. від 10.03.2020 № 17-Від « Про відпустку Лисак Г.П.».
3.11. від 10.03.2020 № 18-Від «Про відпустку Корнієнко І.І.».
3.12. від 12.03.2020 № 19-Від «Про відпустку Шевченко В.Ю.».
3.13. від 16.03.2020 № 20-Від « Про відпустку Іваній М.В.».
3.14. від 16.03.2020 № 21-Від «Про відпустку Шелест К.Д.».
3.15. від 18.03.2020 № 22-Від «Про відпустку Пашкурової В.В.».
3.16. від 23.03.2020 № 23-Від « Про відпустку Кіхтенко Н.А.».
3.17. від 27.03.2020 № 24-Від «Про надання відпустки Іваненко Ю.І. для

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».



3.18. від 27.03.2020 № 25-Від «Про відпустку Третякової К.В.».
3.19. від 31.03.2020 № 26-Від « Про відпустку Обливанцової І.Ю.».
3.20. від 31.03.2020 № 27-Від «Про відпустку Северин В.М.».
3.21. від 31.03.2020 № 28-Від «Про відпустку Лещенко А.М.».
3.22. від 03.04.2020 № 29-Від « Про відпустку Гресь Є.В.».
3.23. від 07.04.2020 № 30-Від «Про відпустку Панової В.Г.».
3.24. від 07.04.2020 № 31-Від «Про відпустку Шаповал Н.І.».
3.25. від 07.04.2020 № 32-Від « Про відпустку Лисак Г.П.».
3.26. від 08.04.2020 № 33-Від « Про відпустку Лисак Г.П.».
3.27. від 08.04.2020 № 34-Від «Про відпустку Гончаренка О.В.».
3.28. від 10.04.2020 № 35-Від «Про відпустку Железняк Л.І.».
3.29. від 13.04.2020 № 36-Від «Про відпустку Матвієвської Н.В.».
3.30. від 21.04.2020 № 37-Від «Про відпустку Глиненко Л.М.».
3.31. від 21.04.2020 № 38-Від «Про відпустку Балаби Ю.О.».
3.32. від 21.04.2020 № 39-Від « Про відпустку Стрижа П.В.».
3.33. від 21.04.2020 № 40-Від «Про відпустку Непийводи В.В.».
3.34. від 21.04.2020 № 41-Від «Про відпустку Феніної С.В.».
3.35. від 21.04.2020 № 42-Від « Про відпустку Шовкопляс О.С.».
3.36. від 21.04.2020 № 43-Від « Про відпустку Забари І.Г.».
3.37. від 21.04.2020 № 44-Від «Про відпустку Демиденко І.О.».
3.38. від 21.04.2020 № 45-Від «Про відпустку Іванова С.В.».
3.39. від 21.04.2020 № 46-Від «Про відпустку Бізюка О.А.».
3.40. від 21.04.2020 № 47-Від «Про відпустку Ступчук С.А.».
3.41. від 21.04.2020 № 48-Від «Про відпустку Ілляшенко О.І.».
3.42. від 28.04.2020 № 49-Від «Про відпустку Шкарупи В.М.».
3.43. від 28.04.2020 № 50- Від «Про відпустку Шкарупи Н.М.».

4. Затвердити, розпорядження сільського голови про відрядження, які
були прийняті в міжсесійний період: 
4.1. від  28.02.2020  №  03-В  «Про  направлення  на  навчання  для

підвищення кваліфікації».
4.2. від 10.03.2020 № 04-В «Про  направлення заступника сільського

голови Северин В.М. для участі в змаганнях».

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ
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