
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 32

 29.05.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про включення до порядку денного
засідання виконавчого комітету в травні
місяці питання: 
«Про надання дозволу Сумському відділенню АТ 
«Сумигаз» на проведення земляних робіт»

Відповідно до статті 40, статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Регламенту  роботи  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 02
від 28.02.2017 року, рішення виконавчого комітету № 26 від 31.03.2020 року «Про
затвердження Плану роботи виконкому Миколаївської  сільської ради на другий
квартал  2020  року»,  з  метою  сприяння  безперебійного  та  безаварійного
газопостачання в населених пунктах Миколаївської сільської ради,  виконавчий
комітет сільської ради 

вирішив:

1. Включити до плану роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської 
ради на ІІ квартал 2020 року, травень місяць питання:  «Про надання 
дозволу Сумському відділенню АТ «Сумигаз» на проведення земляних 
робіт».

           Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.06.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 33

 29.05.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про підсумки проходження опалювального                                                               
сезону 2019-2020 року та організацію   підготовки
закладів та установ  сільської ради до роботи 
в осінньо-зимовий період 2020-2021
        Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
на  виконання  розпорядження голови Сумської  ОДА № 187-  ОД від  05.05.2020
року  «Про  підсумки  проходження  опалювального  сезону  2019-2020  років  та
підготовку галузей економіки до роботи в осінньо зимовий період 2020-2021 року
у  Сумській  області»,  враховуючи  інформацію  начальника   відділу  житлово  –
комунального  господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,
розвитку  інфраструктури  та  містобудування  сільської  ради  про  підсумки
проходження опалювального періоду 2019/2020 років та проведення відповідного
моніторингу  в  порівнянні  з  минулими  опалювальним  сезоном  та  організацію
підготовки об’єктів комунальної власності соціальної сфери до роботи в осінньо-
зимовий період 2020/2021 років виконавчий комітет сільської ради відзначає, що
належна  та  своєчасна  підготовка  об’єктів  комунальної  власності,  об’єктів
соціальної сфери  до роботи  в осінньо-зимовий період 2019/ 2020 забезпечила їх
сталу  роботу  на  протязі  всього  опалювального  періоду.  Опалювальний  сезон
пройшов  без  особливих  ускладнень.
З  метою  своєчасної   та  якісної  підготовки  об’єктів  комунальної  власності  ,
об’єктів соціальної сфери  до роботи  в осінньо-зимовий період 2019/2020 років,
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

 1.Інформацію  начальника  відділу  житлово  –  комунального  господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування взяти до відома (додається). 
 
2.  Стан  проходження  опалювального  сезону   2019/2020  років  на  території
Миколаївської сільської ради, визнати задовільним.     
                                                       
3. Затвердити План заходів щодо підготовки установ та закладів сільської ради до
роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роки (додаток 1 додається).
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4. Затвердити склад робочої групи з організації підготовки та перевірки готовності
об’єктів комунальної  власності,  об’єктів соціальної  сфери  до роботи протягом
опалювального сезону 2020/2021 років (додаток 2 додається).

5.Керівникам комунальних закладів медицини, начальнику відділу освіти, молоді
та  спорту,  начальнику  відділу  культури,  начальнику  відділу  ЖКГ  виконавчого
комітету сільської ради:                                                                                            

 5.1.Затвердити плани заходів з підготовки підпорядкованих їм об’єктів до роботи
в осінньо-зимовий період 2020/2021 роки згідно з розробленими заходами.   

 
5.2.  Звернути  особливу  увагу  на  підготовку  та  забезпечення  житлово-
комунальними послугами належного рівня об'єктів соціальної сфери та житлового
фонду комунального підпорядкування,  провести обстеження будівель та споруд
комунальної  власності,  соціальної  сфери щодо їх  готовності  до  опалювального
сезону відповідно до вимог:

- будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який забезпечує
тривале та надійне використання їх за призначенням;

- на кожному об’єкті закріпити відповідального за експлуатацію будівель та
споруд;

-  уточнити  обсяги  ремонтних  робіт,  що  передбачаються  на  між
опалювальний період, і роботи з капітального ремонту для включення їх у план
проведення ремонтних робіт наступного року;

-  ретельно  перевірити  стан  несучих  і  огороджувальних  конструкцій  та
покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень, що виникли в результаті
атмосферних та інших впливів;

- визначити дефектні місця, що потребують тривалого спостереження;

-  перевірити  технічний стан механізмів  елементів  вікон,  дверей,  воріт  та
інших пристроїв, що відкриваються;

- визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки;

- донести до відома та виконання керівників підпорядкованих закладів про
щоденний  контроль  фактичних  показників  енергоносіїв  та  природного  газу  (з
початку опалювального сезону).

5.3.  Про  виконання  заходів  інформувати  відділ  житлово  –  комунального
господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування  виконавчого  комітету   кожного  місяця  до
початку опалювального сезону.

5.4. Відділу житлово – комунального господарства, комунальної власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування  надавати



4

відповідну інформацію до Департаменту житлового комунального господарства та
енергоефективності Сумської обласної державної адміністрації до 10 та 25 числа
червня-вересня 2020 року.

6.  Відділу  житлово  –  комунального  господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
передбачити  заходи  з  підготовки  снігоочисної  техніки  до  осінньо-зимового
періоду 2020/2021 років.

7. Стан готовності установ та закладів сільської ради до роботи в осінньо-
зимовий період заслухати на засіданні виконавчого комітету в серпні місяці 2020
року.

 

Сільський голова                                                          Сергій  САМОТОЙ

                                                                                                                 

Оприлюднено 05.06.2020

Інформація
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  начальника відділу житлово – комунального господарства, комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування

про підсумки проходження опалювального періоду 2019-2020 років

Опалювальний період 2019/2020 року на території  Миколаївської сільської
ради розпочато вчасно та проведено без особливих ускладнень.

На території Миколаївської ОТГ було забезпечено 100-відсоткову готовність
котелень та топкових об'єктів соціальної сфери. Заготовлено необхідну кількість
твердого палива. 

Загалом  минулий  опалювальний  період  у  закладах  соціальної  сфери
пройшов  без  надзвичайних  ситуацій,  перебоїв  у  системах  газо-,  тепло-  та
водопостачанні  не  зафіксовано.  Температурний  режим  у  соціальних  закладах
відповідав санітарним нормам.

Миколаївська  сільська  рада  постійно  вживала  організаційні  заходи  щодо
своєчасного початку та стабільного проходження опалювального сезону 2019-2020
років, а саме:

- поточний ремонт  газових котелень;
- діагностика твердопаливних котелень Миколаївського НВК та Лікарсько-

го НВК;
- придбання вікон в адміністративне приміщення с. Миколаївка;
- придбання дверей на будівлю (аварійний вихід) Склярівського сільського

клубу;
- та інше.

         Начальник відділу                                                           Ольшанська А.В.

Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету № 33 від 
29.05.2020 року
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ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо підготовки установ та закладів сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 роки
№
з/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1 Розглянути питання щодо стану 
готовності закладів освіти громади до
роботи в умовах осінньо-зимового 
періоду 2020-2021 років на нараді 
керівників закладів освіти

серпень – 
вересень 2020 
року 

Макшеєва Н.С.

2 До початку опалювального сезону 
завершити в повному обсязі роботи 
спрямовані на забезпечення 
безперебійного функціонування 
котелень

до 01.09.2020 р. Северин В.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В.

3 Провести перевірку димових та 
вентиляційних каналів, з подальшим 
оформленням актів готовності до 
опалювального періоду.

до 01.10.2020 р. Северин В.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В.

4 Організувати підготовку, 
перепідготовку, навчання та 
перевірку знань персоналу, який 
здійснює експлуатацію і 
обслуговування об’єктів 
теплопостачання 

до 01.10.2020 р. Рябуха В.А.
Макшеєва Н.С.

5 Своєчасно провести тендери на 
закупівлю дров та пелетів, 
необхідних для стабільної роботи 
котелень в осінньо-зимовий період 
2019-2020 років

до 01.07.2020 р. Макшеєва Н.С
Непийвода І.В.

6 Забезпечити котельні паливом для 
роботи в умовах осінньо-зимового 
періоду 2020-2021 років. 

до 01.09.2020 р. Северин В.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В.

7 Приведення схеми 
електропостачання до нормального 
режиму роботи, передбаченого 
проектними рішеннями

до 01.09.2020 р. Рябуха В.А.
Макшеєва Н.С.

8 Здійснювати заходи щодо 
дотримання правил і вимог  
нормативно – правових актів з питань
охорони праці , техніки безпеки та 
проти пожежного захисту.

постійно Северин В.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В.

9 Провести протиаварійні тренування з
відповідним технічним персоналом 
суб’єктів господарювання;
укомплектувати робочі місця 
виробничого персоналу оперативною 
та технічною документацією

до 01.10.2020 р. Макшеєва Н.С.
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10 Організувати  і здійснити перевірки 
стану готовності котельного 
господарства закладів освіти  
громади до роботи в осінньо – 
зимовий період 2020-2021 років.

вересень 2020 р. Северин В.М.
Макшеєва Н.С.
Кіхтенко Н.А.
Білінська А.В.

11 Замінити звичайні вікна на 
енергозберігаючі в Лікарському НВК 
та Кровненській ЗОШ

липень-серпень 
2020

Макшеєва Н.С. За умови 
додаткового 
фінансування

12 Заміна вхідних дверей 
Постольненсього клубу

квітень 2020 Рябуха В.С.

13 Встановити дров’яний  котел в 
Лікарському клубі

травень-
листопад

Рябуха В.С. За умови 
додаткового 
фінансування

14 Змінити газові котли в 
адміністративних будівлях с 
Миколаївка, с. Кекино на більш 
сучасні

травень-
листопад

Рябуха В.С. За умови 
додаткового 
фінансування

15 Підготовка топкової СБК 
с.Северинівка
21.1 Придбання насосу на 220Ват
21.2 Придбання генератора на 
випадок відключення 
електропостачання
21.3 Додати радіатор опалення для 
топкової
21.4 Лист металу 50х50 см на підлогу
перед котлом
21.5. встановити освітлення в підвалі 
для території де зберігаються дрова
21.6. обладнати нішу для очисти сажі 
в трубі
21.7. провести роботи зі складання 
дров біля будівлі СБК

2020-2021 Северин В.М. За умови 
додаткового 
фінансування

16 Приміщення будинку культури с. 
Северинівка :
22.1 Обладнання внутрішнього 
туалету
22.2. капітальний ремонт ганку з 
встановлення пандуса
22.3. внутрішній ремонт сходових 
маршів

2020-2021 Северин В.М. За умови 
додаткового 
фінансування

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, 
розвитку інфраструктури та містобудування                              А.В.  Ольшанська 

Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету № 33 
від 29.05.2020 року
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Склад робочої групи
з організації підготовки та перевірки готовності об'єктів комунальної власності,
об'єктів соціальної сфери до роботи протягом опалювального сезону 2020/2021

років
1.Рябуха Віктор Сергійович – перший заступник сільського голови;
2.Северин Віра Миколаївна – заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів;
3.Ольшанська  Алла  Володимирівна-  начальник  відділу  ЖКГ,  комунальної
власності, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування;
4.Гончаренко  Олександр  Вікторович –  спеціаліст  2  категорії  відділу  ЖКГ,
комунальної власності, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування;
5.Білінський Роман Миколайович – в.о.  староста округу № 2 – член комісії;
6.Шелест Катерина Дмитрівна – в.о. староста округу № 4;
7.Кузнецов Микола Іванович – бригадир групи Благоустрій;
8.Макшеєва  Наталія  Сергіївна –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради;
9.Кіхтенко Наталія Анатоліївна- директор КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої
Богородиці»;
10.  Білінська Антоніна Володимирівна –головний лікар КПН МСР «АЗПСМ с.
Постольне».

Секретар виконавчого комітету                                                   БІДНЕНКО С.

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 34 
  29.05.2020                                                                                      с. Миколаївка 

Про виконання Закону України «Про 
освіту» на території сільської ради 

Керуючись підпунктом 1 пункту а ст. 29, підпунктом 1 пункту а, пунктами 1,
2, 6, підпункту б ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши інформацію начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаї-
вської сільської ради щодо виконання Закону України «Про освіту» на території
громади,  з метою виконання чинного законодавства у сфері освіти в частині ви-
конання  власних  та  делегованих  повноважень,  виконавчий  комітет  сільської
ради 

вирішив:

1. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвої Н.С. щодо ви-
конання Закону України «Про освіту»,  виконання власних та делегованих
повноважень  у сфері освіти на території Миколаївської сільської ради взяти
до відома. /інформація додається/.

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С.:

1)  здійснювати  управління   закладами  освіти,  які  перебувають  у
комунальній власності сільської ради відповідно до чинного законодавства;
2)  своєчасно  подавати  пропозиції  сільській  раді  щодо  організації
матеріально-технічного забезпечення закладів, які перебувають в управлінні
відділу;
3) забезпечити неухильне виконання рішень сільської ради та виконавчого
комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови щодо здійснення
повноважень  по  управлінню  закладами  освіти,  які  перебувають  у
комунальній власності сільської ради;
4)  приділяти  особливу  увагу  питанню  створення  оптимальних  умов  для
надання освітніх послуг дітям з особливими проблемами.
5)  постійно контролювати стан викання делегованих органами виконавчої
влади повноважень у сфері освіти.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 05.06.2020
ЗВІТ
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про виконання Закону України «Про освіту»

на території Миколаївської сільської ради

Згідно  зі  статтею  66 Закону  України  «Про  освіту» органи  місцевого
самоврядування  відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та
забезпечення  якості  освіти  на  відповідній  території,  забезпечують  доступність
дошкільної,  початкової  та  базової  середньої  освіти,  позашкільної  освіти.  Дана
стаття  перегукується  зі  статтею  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»:  забезпечення  в  межах  наданих  повноважень
доступності і безоплатності освіти на відповідній території, можливості отримання
освіти державною мовою.

Створена  у  Миколаївській  громаді  мережа  освітніх  закладів  задовольняє
потреби громадян у дошкільній та загальній середній. Мовою освітнього процесу у
всіх  закладах  освіти  є  українська  мова.   Щорічні  договори про  співпрацю між
Миколаївською  сільською  радою  та  Сумською  районною  радою  щодо  надання
послуг закладами позашкільної освіти району дітям нашої громади на базі наших
шкіл  забезпечує  доступність  позашкільної  освіти.   Таким  чином  виконується
стаття 4 Закону України «Про освіту» – доступність і безоплатність освіти. 

На  території  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади
функціонує 6 закладів освіти. Здобуття дошкільної освіти забезпечують  2 заклади
дошкільної  освіти  та  2  дошкільні  підрозділи  навчально-виховних  комплексів.
Станом на  січень  2020 року  ці  заклади  відвідують 105  дітей.  Усього  в  громаді
зареєстровано дітей від 1 до 6 років – 134, з них у наших ЗДО – 105, що складає
78%.  На  100  місцях  в  ЗДО  виховується  71  дитина,  що  свідчить  про  низьку
завантаженість закладів  та від того високу вартість  утримання вихованців.  Діти
п’ятирічного віку, які проживають на території громади в кількості 36 чоловік, та
шестирічного  (які  ще  не  відвідують  школи)  в  кількості  9  чоловік,  охоплені
дошкільною освітою на 100%. 

У  громаді  функціонують  4  заклади  загальної  середньої  освіти,  з  них:  2
навчально-виховних комплекси, 1 – школа І-ІІ ступенів, 1 школа І-ІІІ ступенів – із
загальним  контингентом  393  учні,  що  відповідає  потребам  населення  для
одержання повної загальної середньої освіти та в повній мірі задовольняє потреби
населення  в  одержанні  повної  загальної  середньої  освіти.  Функціонує  4  групи
продовженого дня, в яких перебуває 120 дітей. ЗЗСО в середньому завантажені на
32%, що зумовлює високу вартість утримання учня (в середньому – 42,4 тис.грн у
2019 році).

Відповідно  до  Закону  забезпечення  якості  освіти  в  Миколаївській  ОТГ
відбувається шляхом фінансування діяльності закладів освіти з місцевих бюджету,
утримання  та  розвитку  матеріально-технічної  бази,  організації  та  фінансування
методичного забезпечення освіти, співпраці з інклюзивно-ресурсним центром. 

Доступність  дошкільної,  початкової,  базової  середньої  та  позашкільної
освіти в Миколаївській ОТГ реалізується шляхом: 
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-  Організації  обліку  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  (ведеться  облік
дітей шкільного віку та учнів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 № 684; сформований банк даних дітей 0-6 років);

- Планування мережі відповідних закладів освіти та їх відкриття, закриття чи
реорганізації  (план  оптимізації  мережі  було  погоджено  з  головою  громади  та
затверджено на колегії відділу в червні 2019 року);

- Закріплення за закладами початкової та базової середньої освіти території
обслуговування;

- Організації та фінансування підвезення учнів, педпрацівників до закладів
освіти  (усі  заклади  освіти  забезпечені  шкільними  автобусами,  у  2019  році
підвозилося 206 дітей, що становить 48% від загальної кількості).

Важливим принципом нового Закону України «Про освіту» є прозорість та
інформаційна відкритість  закладів  освіти та  їх  засновників (стаття 30 Закону).
Згідно  із  статтею  усі  заклади  освіти  повинні  надавати  відкриту  та
загальнодоступну інформацію про їхню діяльність, яка має бути опублікована на
офіційному  веб-сайті  закладу  та  його  засновника.  Оприлюднювати  необхідно
статут  закладу,  ліцензії,  сертифікати,  інформацію  про  структуру  та  органи
управління  закладу,  його  кадровий  склад,  освітні  програми,  кількість  учнів,
вакантні  посади,  тощо.  Заклади  освіти  та  їхні  засновники  зобов’язані
оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження
та використання коштів. Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської
ради  має  окремий  сайт,  як  і  всі  заклади  освіти  громади.  Структура  сайтів
побудована відповідно до вимог даної статті, інформація постійно оновлюється, що
перевіряється відділом раз на місяць.

Значна  увага  в  законі  України  «Про  освіту»  приділяється  освіті  дітей  з
особливими  освітніми  потребами  (статті  19-20  Закону).  Закон  передбачає,  що
органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для
забезпечення  прав  і  можливостей  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  для
здобуття ними освіти на  всіх  рівнях освіти з  урахуванням їхніх індивідуальних
потреб,  можливостей,  здібностей  та  інтересів.  Згідно  з  Постановою  Кабінету
Міністрів України № 872 від 15.08.2011 зі змінами, внесеними з Постановою КМУ
№  588  від  09.08.2017,  порядок  організації  інклюзивного  навчання  у  закладах
загальної  середньої  освіти  визначає,  що  освітні  послуги  надаються  дітям  з
особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням. У закладах
освіти громади організовано 4 інклюзивні класи та 1 інклюзивну дошкільну групу.
Поступово  створюється  необхідна  матеріально-технічна  та  навчально-методична
база,  щороку  здійснюється  добір  відповідних  педагогічних  працівників.  Окрім
того,  між  Миколаївською  сільською  радою  та  Сумською  районною  радою
заключено  договір  про  співпрацю  щодо  надання  послуг  Інклюзивно-ресурсним
центром дітям з особливими освітніми потребами громади. Батькам доведено до
відома  про  графік  роботи  ІРЦ  та  спеціалістів,  послугами  яких  вони  можуть
користуватися безкоштовно. Усі заклади освіти забезпечені пандусами.

Законом України «Про освіту» були внесені зміни до Законів України «Про
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту», у
тому числі в частині повноважень відповідних органів місцевого самоврядування.
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Також із Законів виключена атестація закладу освіти як форма державного нагляду
(контролю).  Таким  чином,  атестація  закладів  освіти  вже  не  належить  до
повноважень  відділу  освіти,  молоді  та  спотру  і  не  існує  як  форма  державного
нагляду чи інструмент забезпечення якості  освіти.  Разом з тим у системі освіти
запроваджено  інший  плановий  захід  державного  нагляду  (контролю)  —
інституційний аудит, зміст та особливості проведення якого визначені  статтею 45
Закону України «Про освіту».  Інституційний аудит  –  це  комплексна  зовнішня
перевірка  та  оцінювання  освітніх  і  управлінських  процесів  закладу  освіти,  які
забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. Найближчий плановий
інституційний аудит в закладах освіти нашої громади проводитиметься в березні
2021  року  в  Миколаївському  НВК.  Його  проводитимуть  територіальні  органи
Державної служби якості освіти, а не місцеві органи управління освітою.

Вносить  зміни  Закон  України  «Про  освіту»  і  до  порядку  призначення
керівників  закладів  загальної  середньої  освіти.  Відповідно до  статті  25  Закону
засновник закладу освіти або уповноважена ним орган укладає строковий трудовий
договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку,
встановленому  законодавством  та  установчими  документами  закладу  освіти  та
розриває  строковий  трудовий  договір  (контракт)  з  керівником  закладу  освіти  з
підстав  та  у  порядку,  визначених  законодавством  та  установчими  документами
закладу  освіти.  Керівник  закладу  освіти  призначається  засновником  з  числа
претендентів,  які  вільно  володіють  державною  мовою  і  мають  вищу  освіту.
Керівник призначається на посаду строком на шість років (строком на два роки –
для  особи,  яка  призначається  на  посаду  керівника  закладу  загальної  середньої
освіти  вперше)  на  підставі  рішення  конкурсної  комісії,  до  складу  якої  входять
представники  засновника  (засновників),  трудового  колективу,  громадського
об’єднання  батьків  учнів  (вихованців)  закладу  загальної  середньої  освіти  та
громадського  об’єднання  керівників  закладів  загальної  середньої  освіти
відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі  у роботі комісії  з
правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань
та експерти у сфері загальної середньої освіти. Одна і та сама особа не може бути
керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки
підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді
керівника  закладу  загальної  середньої  освіти,  призначеного  вперше).  Після
закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у
конкурсі  на  заміщення  вакансії  керівника  в  іншому  закладі  загальної  середньої
освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.

Тож з 1 липня 2020 року усі керівники ЗЗСО громади будуть переведені на
строкові договори, про що вони були вчасно попереджені. Вода А.О. – на 1 рік;
Крамаренко А.І.  та  Простатіна  О.О.  –  на  6  років;  Куценко Л.Ф.  уже працює за
дворічним контрактом. Після завершення терміну договорів відділ освіти, молоді
та  спорту  оголосить  конкурс  на  заміщення  вакантних  посад  згідно  з  чинним
законодавством.

Щодо  реалізації  інших  повноважень  у  сфері  освіти  згідно  зі  статтею  32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» варто наголосити на
таких пунктах:
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Пп.6  п.б  ст.32  «Забезпечення школярів  із  числа дітей  –  сиріт,  дітей  –
інвалідів/ інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування,
та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим сім’ям»,  які  навчаються  в
державних і комунальних навчальних закладах. безоплатними підручниками,
створення умов для самоосвіти»

Учні  закладів  освіти  (  у  тому  числі  і  діти  –  сироти,  діти  з  інвалідністю,
позбавлені  батьківського  піклування,  та  діти  із  сімей,  які  отримують  допомогу
відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим  сім’ям»)  забезпечуються  безкоштовними  підручниками.  У
Миколаївському  НВК  за  кошти  МБ  та  у  Северинівській  ЗОШ  за  спонсорські
кошти відкрито медіа теки, які стали улюбленим місцем для отримання знань та
відпочинку школярів. Поруч із друкованими книжками ноутбуки та незвичні для
шкільної бібліотеки меблі – кольорові м’які пуфи, крісло-груша, шафи для книг.
Медіатеки розширює можливості навчального процесу, як для вчителів, так і для
учнів.

Пп.7  п.б  ст.32  «Організація  роботи  щодо  запобігання  бездоглядності
неповнолітніх».

У  закладах  освіти  здійснюються  такі  заходи  щодо  профілактики
правопорушень, бездоглядності, безпритульності:
• створення банку даних про учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва,
вживання  алкогольних  напоїв,  про  неблагополучні  сім’ї  та  дітей,  які  в  них
виховуються та їх залучення до гурткової роботи;
•  проведення  тижнів  правової  освіти,  профілактики  правопорушень,  дитячої
бездоглядності, негативних явищ серед учнівської молоді;
• здійснення обліку місцезнаходження та організація дозвілля на канікулах дітей з
неблагополучних сімей, схильних до бродяжництва, правопорушень ін.;
•  надання  соціальної  підтримки  та  допомоги  дітям-напівсиротам,  позбавлених
батьківського  піклування,  з  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей,  які
виховуються у функціонально неспроможних сім’ях та забезпечення їх соціально-
психологічного  супроводу  (індивідуальні  консультації,  складання  соціального
паспорту тощо);
•  ознайомлення  учнівської  молоді  з  переліком  організацій,  до  яких  можна
звернутися з приводу насилля в сім'ї, позбавлення алко- і наркозалежності тощо;
•  здійснення  індивідуальної  роботи  та  корекція  відхилень  у  поведінці
неповнолітніх;
•  організація роботи психолого-педагогічних консультативних пунктів допомоги
учням, схильних до правопорушень та їх батькам;
• проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, направлених на
запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по
відношенню до особистості, торгівлі людьми;
• проведення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей
тощо;
• організація роботи ради з профілактики правопорушень;
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•  проведення рейдів-перевірок з питань організації  початку навчального дня та
відвідування учнями школи;
• здійснення контролю за учнями, які ухиляються від навчання;
•  проведення  обстеження  умов  проживання,  навчання,  виховання,  соціально-
незахищених категорій дітей та підлітків; 
•  проведено  24  шкільні  рейди:  «Ні,  курінню!»  «Увага:  курці!»,  «Урок»,
«Запізнення», «Діти  вулиці»,  «Канікули», «Школа  без  шкідливих  звичок»,
«Зовнішній вигляд», «Твій портфель», «Вільний час», «Карантин».

Пп.8  п.б  ст.32  «Вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про
повне  державне  утримання  дітей  –  сиріт  і  дітей,  які  залишилися  без
піклування батьків, у школах – інтернатах, дитячих будинках, у тому числі
сімейного типу, професійно- технічних навчальних закладах та утримання за
рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і
не  можуть  навчатися  в  масових  навчальних  закладах,  у  спеціальних
навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у
школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування
дітей у школах (групах з подовженим днем)»

На території  Миколаївської   сільської  об’єднаної  територіальної  громади
проживає  Прийомна  сім’я),  в  якій  виховується  4  прийомних  дітей.  Діти
користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.

Відділ освіти, молоді та спорту інформує, що рішенням від 23.12.19 №27
встановлено вартість  харчування 1 учня на  день в закладах загальної  середньої
освіти в розмірі 18 грн, 1 вихованця в закладах дошкільної освіти в розмірі 38.00
грн. Встановлено пільгу 100% у вигляді безкоштовного харчування:
- учням та вихованцям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах;
- дітям осіб, які проходять (пройшли) військову службу в зоні АТО;
- дітям із сімей переселенців із зони АТО.

Встановлено  батьківську  плату  за  харчування  вихованців  у  закладах
дошкільної освіти та учнів 1-4 класів у розмірі 50% відсотків вартості харчування
однієї дитини на день. 

З метою поліпшення роботи шкільних їдалень та харчоблоків дошкільних
закладів  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  поповнюється  їх  матеріально  –
технічне  забезпечення:  закуповується  столовий  посуд,  кухонний  інвентар,
холодильне, технологічне обладнання.

Отже,  у  2019 році  робота  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської ради була спрямована на забезпечення громадянами  рівного доступу до
якісної освіти та забезпечення безперебійної роботи всіх закладів освіти громади.
Відділ  разом  із  закладами  освіти   спрямовували  свою діяльність  на  реалізацію
Законів  України  „Про освіту”,  „Про загальну  середню освіту”,  „Про дошкільну
освіту”, „Про позашкільну освіту”, державних програм і стратегій у сфері освіти,
місцевих  програм  з  розвитку  освіти,  фізичної  культури  та  спорту,  інших
розпорядчих та нормативних документів.
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Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА

      

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 35 

    29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про організацію  обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів 
на території  Миколаївської сільської ради 
 

З  метою  забезпечення  здобуття  загальної  середньої  освіти  усіма  дітьми
шкільного  віку,  які  проживають  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної громади, відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13.09.2017 року № 684 (зі  змінами),  відповідно до підпункту 4 пункту «б»
статті  32,  керуючись  частиною  1  статті  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради
відповідальним  за  створення  і  постійне  оновлення  реєстру  даних  про  дітей
шкільного  віку  від  6  до  18  років,  які  проживають  на  території  Миколаївської
сільської ради.

2.  Закріпити  територію  обслуговування  за  закладами  загальної  середньої
освіти, що належать до комунальної форми власності:

Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області – с. Миколаївка, с. Спаське, с. Кекине, с. Капітанівка;

Лікарський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа   І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області – с.  Лікарське, с. Постольне, с. Бурчак, с. Степаненкове;

Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області – с. Северинівка, с. Рогізне, с. Мар’ївка,
с. Васюківщина, с. Гриценкове, с. Соколине, с. Склярівка, с. Софіївка, с. Вербове,
с. Над’ярне, с. Линтварівка, с. Перехрестівка;
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Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області – с.Кровне, с. Руднівка.

3. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради (Макшеєвій
Н.С.):

3.1. Уносити до реєстру персональні дані дитини шкільного віку: прізвище,
ім’я  та  по  батькові  (за  наявності),  дата  народження,  місце  проживання  чи
перебування, місце навчання (заклад освіти),  форма навчання та належність до
категорії осіб з особливими освітніми потребами.

3.2. Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею
повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово
підтвердженої  інформації  про  взяття  її  на  облік  (включення  до  реєстру)  на
території  іншої  адміністративно-територіальної  одиниці;  її  вибуття на  постійне
місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої
освіти в Україні).

3.3. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про
дітей шкільного віку, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

3.4. Здійснювати  протягом  10  робочих  днів  з  дня  отримання  даних  їх
обробку з  дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист
персональних даних», у тому числі звіряти їх з даними реєстру та у разі потреби
вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

3.5.  Вносити  або  змінювати  дані  про  дитину  в  реєстрі  відповідно  до
письмової  заяви  батьків  (одного  з  батьків)  дитини  чи  інших  законних
представників  згідно  п.  8  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами). 

3.6.  Надавати  протягом  п’яти  робочих  днів  з  дня  встановлення  факту
відсутності  інформацію  про  місце  навчання  (заклад  освіти)  дитини  шкільного
віку,  дані  якої  наявні  в  реєстрі,  сектору  ювенальної  превенції  Сумського
районного відділу поліції  ГУНП України в Сумській області,  службі  у справах
дітей  Миколаївської  сільської  ради  (Сорока  О.О.)  для  провадження  діяльності
відповідно  до  законодавства,  пов’язаної  із  захистом  права  дитини  на  здобуття
загальної середньої освіти.

3.7. Складати та подавати на підставі даних реєстру статистичний звіт про
кількість  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку  за  формою  та  у  порядку,
затвердженому Міністерством освіти і науки України.

3.8. Здійснювати контроль за веденням обліку учнів закладами освіти.
4.  Керівникам  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради  Сумського

району:
4.1. Вести облік вихованців, учнів та надавати щороку не пізніше 15 вересня

відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради дані про всіх учнів,
які зараховані,  та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або
перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.

4.2.  Здійснювати  облік  дітей  шкільного  віку  та  учнів  щодо  зарахування,
переведення, відрахування із  закладу освіти. 

4.2.1.  Подавати  не  пізніше  15  числа  наступного  місяця   відділу  освіти,
молоді та спорту Миколаївської сільської ради  дані про учнів, які переведенні до
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іншого  закладу  освіти  або  відраховані  з  нього,  зазначаючи  місце  продовження
здобуття  ним загальної середньої освіти  (заклад освіти). 

4.2.2. Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з
дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах освіти
інших  адміністративно-територіальних  одиниць,  уповноваженого  органу
адміністративно-територіальної  одиниці,  на  території  якої  розташовано  заклад
освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

4.3. Невідкладно повідомляти відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради, Сектор ювенальної превенції Сумського районного відділу поліції
ГУНП  України  в  Сумській  області,  службу  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської  ради  у  разі  відсутності  учня  на  навчальних  заняттях  протягом  10
робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин.

5.  Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради (Сорока О.О.)   у
випадку  отримання  повідомлень  щодо  порушень  прав  дитини  на  здобуття
загальної  середньої  освіти  проваджувати  діяльність  відповідно  до  чинного
законодавства України.

6.  Органам реєстрації  виконавчого комітету  Миколаївської  сільської  ради
(спеціалістам,  уповноваженим  на  здійснення  функцій  реєстрації/зняття  з
реєстрації  місця  проживання/перебування  фізичних  осіб),  закладам  освіти
громади надавати інформацію про дітей дошкільного і шкільного віку на вимогу
відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради. 

7.  Вважати  таким,  що  втратило  чинність  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської  сільської  ради  від  30.05.2019  року  №  57  «Про  визначення
відповідального  за  облік  дітей  шкільного  та  дошкільного  віку  на  території
сільської ради».

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.06.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 36 

  29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про організацію оздоровлення дітей 
влітку 2020 року

 Керуючись  статтею  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законами  України  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  оздоровлення  та
відпочинок  дітей»,  метою  створення  належних  умов  для  відпочинку  й
оздоровлення дітей у літній період,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Відділу соціального захисту населення та надання муніципальних послуг
(Глиненко Л.М.), відділу освіти, молоді та спорту (Макшеєва Н.С.), службі у
справах дітей (Сорока О.О.) Миколаївської сільської ради:

1) здійснити  необхідну  організаційну  роботу  щодо  своєчасної  підготовки
літньої оздоровчої кампанії 2020 року; 

2) вжити заходів для організації оздоровлення дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки дітей, які  потребують особливої уваги для
оздоровлення;

3) оновити базу даних дітей пільгових категорій,  які,  згідно вимог чинного
законодавства мають право оздоровлюватись у 2020 році.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                                  Сергій  САМОТОЙ 
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Оприлюднено 05.06.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 37 

  29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету № 69 від 28.05.2019 р.
«Про утворення постійної комісії для виявлення
та упорядкування на території ради 
безхазяйного майна»

          Відповідно до підпунктів 5, 9, 10 пункту «б» статті 30, статті 52 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою  виявлення  та
упорядкування  безхазяйного  нерухомого  майна   (житловий  фонд,  будівлі,
споруди),  об'єктів  соціальної  інфраструктури,  які  будуть  виявлені  на  території
населених пунктів сільської ради, що не мають балансоутримувачів та власників, а
також відумерлої спадщини, відповідно до  рішення  Миколаївської сільської ради
від 23 травня  2019 р. "Про затвердження Положення щодо порядку виявлення,
обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної
власності  Миколаївської  сільської  ради",  в  зв’язку  з  кадровими  змінами,  що
відбулися в виконавчих органах ради, виконавчий комітет сільської ради
 
                                                   вирішив:
1.  Затвердити  склад  постійної  комісії  по  виявленню  та  упорядкуванні
безхазяйного  нерухомого  майна  (житловий  фонд,  будівлі,  споруди),  об’єктів
соціальної  інфраструктури,  що  не  мають  балансоутримувачів  та  власників  і
відумерлій  спадщині,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  №  69  від
28.05.2019  року  затвердити   в  наступному  персональному  та   кількісному
складі. /додаток 1 додається/

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднено 05.06.2020

Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету № 37 від 
29.05.2020 року

Склад комісії
по виявленню безхазяйного нерухомого майна (житловий фонд, будівлі, споруди),
об’єктів соціальної інфраструктури, що не мають балансоутримувачів та власників
і  відумерлій  спадщині  на  території  населених  пунктів  Миколаївської  сільської
ради

1.Рябуха  Віктор  Сергійович –  перший  заступник  сільського  голови-голова
комісії;
2.Гончаренко  Олександр  Вікторович –  спеціаліст  2  категорії  відділу  ЖКГ,
комунальної власності, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
– секретар комісії;
3.Білінський Роман Миколайович – в.о.  староста округу № 2 – член комісії;
4. Шелест Катерина Дмитрівна – в.о. староста округу № 4 – член комісії;
6. Зубко Ніна Василівна– депутат Миколаївської сільської ради-член комісії ;
 ( за згодою)
6.Непийвода  Тетяна  Іванівна -  депутат  Миколаївської  сільської  ради  -  член
комісії; (за згодою)
7. Костенко Віктор Васильович - депутат Миколаївської сільської ради - член
комісії; (за згодою)
8.Черненко  Олена  Андріївна -  депутат  Миколаївської  сільської  ради-член
комісії; (за згодою)
9.Рахімова  Неля  Володимирівна –  головний  спеціаліст  відділу  земельних
відносин, комунальної власності, АПР та розвитку сільських територій;
10.  Шевченко  Віта  Юріївна –  спеціаліст  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності – член комісії.

 Секретар виконавчого комітету                                                 БІДНЕНКО С.
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 38 

  29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про заходи щодо запобігання виникненню
пожеж в агропромисловому комплексі
та лісовому господарстві на  2020-2024 роки

Відповідно  до  пункту  8  статті  31,  статті  88  Лісового  кодексу  України,
Правил  пожежної  безпеки  в  лісах  України,  затверджених  наказом  Державного
комітету  лісового  господарства  України  від  27  грудня  2004  року  №  278,
зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції  України  24  березня  2005  року  за  №
328/10608, на виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 14.04.2020 року
№ 149 – ОД,  ураховуючи високу пожежну небезпеку хвойних насаджень, з метою
запобігання виникненню лісових пожеж, загибелі людей, збереженню тваринного
і  рослинного  світу  на  території  Миколаївської  сільської  ради,  виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити заходи щодо запобігання виникненню пожеж в агропромислово-
му комплексі та лісовому господарстві на 2020-2024 роки (далі-заходи), що
додаються.

2. Відповідальним  виконавцям  у  визначені  заходами  терміни  надавати
інформацію  відділу  житлово  комунального  господарства  комунальної
власності,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
(Ольшанська А.В.).

3. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства  комунальної
власності,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
(Ольшанська А.В.) про виконання заходів, затверджених пунктом 1 даного
рішення,   інформувати  щоквартально до  10  числа  місяця,  наступного  за
звітним Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА. 

4. Рекомендувати  керівникам  сільськогосподарських  підприємств  всіх  форм
власності  призначити  відповідальних  за  забезпечення  протипожежного
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захисту  та  дотримуватися  правил  пожежної  безпеки  в  процесі  життєдія-
льності підприємства. 

5. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого заступника сі-
льського голови Рябуху В.С.

Сільський голова                                                                      Сергій
САМОТОЙ
          Оприлюднено 05.06.2020

Додаток  1  до  рішення
виконавчого комітету № 38 від
29.05.2020 року

Заходи
щодо запобігання виникненню пожеж в агропромисловому комплексі та лісовому

господарстві 
на 2020-2024 роки території сільської ради

№
п/
п

Найменування заходу Відповідальні за
завдання

Строк
виконання

1 Проведення  аналізу  стану  пожежної  безпеки  за
попередні  три  роки  та  розробляння  за
результатами аналізу комплексних планів заходів
із запобігання пожежам, загибелі на них людей і
знищенню матеріальних цінностей

Місцева  пожежна
охорона Іванов В. А
(погоджено)

червень

2 Організація  спільних  патрулювань
пожежонебезпечних  ділянок  лісових  і  хлібних
масивів  (у  тому  числі  полів  після  збирання
врожаю  зернових  колосових  культур)  із
залученням  засобів  масової  інформації,
підрозділів  добровільної  пожежної  охорони,
підприємств  і  організацій,  працівників  місцевої
пожежної  охорони,  лісокористувачів  та
громадськості з метою недопущення спалювання
стерні та сухої рослинності

Місцева  пожежна
охорона Іванов В. А
(погоджено)

Протягом
пожежо-

небезпечного
періоду 

3 Проведення  роз’яснювальної  роботи  із
залученням місцевих засобів масової інформації з
питань дотримання населенням правил пожежної
безпеки  при  відвідуванні  лісів,  переміщенні  по
території  сільськогосподарських  угідь.
Інформування населення про всі випадки пожеж і
недопущення  спалювання  стерні,  в  тому  числі
про  кримінальну  відповідальність,  передбачену
ст.  245  Кримінального  кодексу  України,  за
підпалювання стерні та сухої рослинності

Рябуха В.С.
Лещенко А.М.

Червень-
серпень

4 Ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ  побутових  і
виробничих  відходів  на  сільськогосподарських
угіддях та прилеглих до них територіях, в лісових
масивах  і  насадженнях,  які  прилягають  для
населених  пунктів,  доріг,  ліній  електропередач,

КП «Господар» Постійно
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газо-  та  нафтопроводів,  місць  масового
відпочинку населення

5 Розгляд  на  засіданні  місцевої  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних
ситуацій  питання  про  стан  виконання  Правил
пожежної безпеки 

В.С. Рябуха Липень-
серпень

Начальнику відділу житлово комунального
господарства комунальної власності, благоустрою, 
розвитку інфраструктури та містобудування                                 Ольшанська А.В.

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 39 

  29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про звіт керівників КНП Миколаївської
сільської ради щодо роботи підприємств
протягом 2019 року

Відповідно до підпункту 3 пункту «а» статті 29 закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши   звіти   керівників  КНП  Миколаївської
сільської ради щодо роботи підприємств протягом 2019 року, з метою виконання
вимог  чинного  законодавства  у  сфері  охорони  здоров’я, виконавчий  комітет
сільської ради 

вирішив:
1. Звіт  директора  КНП  АЗПСМ  «Різдва  Пресвятої  Богородиці»  Миколаївської
сільської  ради Кіхтенко Н.А.   щодо роботи підприємства на протязі  2019 року
прийняти  до  відома  (звіт додається).
2.   Звіт  головного  лікаря  АЗПСМ  с.  Постольне  Білінської  А.В.  щодо  роботи
підприємства на протязі 2019 року заслухати на черговому засіданні виконавчого
комітету в червні місяці 2020 року. 
3.  Керівнику  КНП  Миколаївсько  сільської  ради  АЗПСМ  «Різдва  Пресвятої
Богородиці Кіхтенко Н.А продовжити  роботу  по  виконанню  місцевих програм,
з подальшим  удосконаленням  медичної  допомоги  жителям  громади.
3. Координацію роботи комунальних некомерційних підприємств  амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини Миколаївської сільської ради покласти на 
заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Северин В.М. 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднено 05.06.2020

Підсумки роботи про результати господарської діяльності 

комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія
загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» за  2019 рік

              Найбільша суспільна цінність – здоров’я  людини, одним з пріоритетних наших завдань
 стало створення належних  умов у закладах охорони здоров’я для надання якісних медичних 
послуг населенню громади . 

      Комунальне некомерційне підприємство МСР «Амбулаторія ЗПСМ Різдва Пресвятої 
Богородиці» розташоване в с. Миколаївка вул. Пролетарська , 45 Сумського району Сумської 
області. У 2019 році до складу КНП увійшов пункт здоров’я c. Кровне , що розташований за 
адресою вул. Центральна, 87. Макимальний радіус обслуговування  Комунальним 
некомерційним  підприємством Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 25 км.                                                            До 
амбулаторії  с. Миколаївка входить 7 населених пунктів: с.Миколаївка, с.Кекине, с.Капітанівка, 
с.Над’ярне,с. Кровне,с. Руднівка,с. Спаське та за деклараціями села: Склярівка, Вербове, 
Софіївка і Яструбине та м.Суми.

         На території , що обслуговує амбулаторія, налічується 2569 осіб з них діти від 0 до 18 
років - 326  та 2243 дорослого населення : з них чоловіки- 1242 та жінок-1327.

 Люди спеціальної категоріх : Ветерани війни -50 чол.:з них ВВВ -2 чол.

ЧАЕС - 28 чол. ,з них діти 14 чол.

Інваліди з дитинства -14 осіб

Багатодітні сім’ї – 38 осіб

Малозабезпечені сім’ї-16, з них дітей -21.

 Учасники АТО – 27 чол.

        За  2019  рік свого лікаря обрали 1835 осіб. 
За статистикою: від 0-5 років – 75 осіб; 6-17 
років – 217 осіб; 18-39 років – 409 осіб; 40-64 
роки – 713 осіб; 65 років і більше – 421 осіб.

   Штатна чисельність в КНП 2019 року складає 
11 шт. одиниць ( з них 1 шт. од. медичної сестри 
пункту здоров’я), в тому числі: 

Населений
пункт

Лікар
ЗПСМ
Брень
В.Ф.

Зареєстровано
по

Миколаївській
сільській раді

Миколаївка 685          816
Кровне 536          863
Спаське 129          192
Руднівка 158          294
Софіївка 36           -

Склярівка 17           -
Над’ярне         4          15
Кекине 117          210

Капітанівка 110          179
Суми 13            -

Вербове 22            -
Яструбине 6            -
Графське 1            -

Гриценкове 1            -
Разом 1835 2569
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- директор- 1 шт.од.;

- лікарі – 1 шт. од.;

- фахівці з базовою неповною медичною освітою – 4,5 шт. од. (чотири шт. од. медичні сестри 
ЗПСМ та 0,5 шт.од. фельдшера-лаборанта);

- молодший медичний персонал – 1 шт. од.; 

-  інший немедичний персонал – 3,5 шт. од.(головний бухгалтер – 1 шт. од., діловод – 0,5 шт. од.;
водій – 1 шт. од.,  робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків – 1 шт. од.).

   Сімейними лікарями амбулаторії було обстежено 5584 пацієнтів амбулаторно, викликів лікарів
додому – 1316 пацієнтів , патронажі – 48.

         Амбулаторія працює за урядовою  програмою «Доступні ліки» постанова КМУ від 17 
березня 2017 року №152 « Про забезпечення доступності лікарських засобів», за цією 
програмою виписані 102 рецепти таким категоріям захворюваності як:

- серцево-судинні та гіпертонічна хвороба;

- бронхіальна астма;

- цукровий діабет ІІ типу.

    Згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 року № 1303 « Про впорядкування безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами ліків у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» виписано рецептів 124.

  В 2019 році лікарями направлено до вузьких спеціалістів - 250 чоловік,   ПЗ- 50 чол. та МПТБ- 
30 чол.

Виїзди медичних працівників  на ПЗ і МПТБ – 37 .

     Відповідно наказу МОЗ Ураїни від 31.07.2013 року№ 670/65 « Про організацію та роботу 
системи функціональної діагностики у закладах охорони здоров’я України», відповідно до 
статей 33, 37, 42, 52 Основ законодавства України про охорону здоров`я, з метою реалізації 
державної політики охорони здоров’я, спрямованої на забезпечення зміцнення та збереження 
здоров'я населення, профілактику захворювань, зниження смертності від серцево-судинних 
судинно-мозкових захворювань та для удосконалення організації системи функціональної 
діагностики і підвищення ефективності її роботи, зроблено ЕКГ амбулаторно – 1208 особам з 
них – 60 дітей, та на дому – 25 ти чоловікам , відправлено в центр екстренної медичної 
допомоги ЕКГ (електрокардіографом «Юкард») - 5 осіб. 

     Процедурний кабінет є найважливішою і невід'ємною частиною будь-якої лікувальної 
установи. Саме тут медсестра проводить всі лікувально-діагностичні маніпуляції, виконуючи 
лікарські призначення. Тут пацієнти проводять найбільше часу, регулярно і послідовно 
отримуючи процедури, навіть після єдиного візиту до лікаря.  

Вимірювання АТ – 2800 чол.,маніпуляцій : внутрішньо-м’язових – 3000,                                         
внутрішньо-венних – 2300.                                                 

      Профілактичні щеплення проводилися згідно календаря (наказ №595від 16.09.2011 року 
«Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 
медичних імунобіологічних препаратів»  та наказ №551 від 11.08.2014 року «Про 
удосконалення проведення профілактичних щеплень України» - 100% дітям, та  наказ №233 від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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29.08.1996 року «Про застосування туберкулінових проб» - виконано на 100 % . Проводилися 
планові медичні огляди спеціалістами Сумської ЦРКЛ та СОКЛ –школярів Миколаївського 
НВК, Кровненської  ЗОШ - 100 %, учасників АТО, постраждалих від ЧАЕС, Виїзди 
флюорографа –  3 , з них : Агрофірма «Вперед» -  108 чол,                                                           
с.Миколаївка -  110 чол.,  та с. Кровне -    43 чол . 

Лабораторних досліджень –19446 в тому числі:

11519 - загально-клінічних досліджень;

6698 - гематологічних досліджень;

996 - біохімічних досліджень.

   На території Миколаївської сільської ради за 2019 рік , що обслуговує амбулаторія села 
Миколаївка, народилося - 9 дітей,  померло – 37 чоловік (дорослого населення) .

      Медичною сестрою ПЗ с. Кровне за три місяці 2019 року було прийнято та оглянуто- 817  
хворих. За призначенням лікаря  проводилися лікувально-профілактичні маніпуляції-в/в 
крапельно та в/в струйно – 361  , в/м- 340 .

- Вимірювання АТ- 649,

- Викликів додому – 79,

- Патронажі – 11.

      Медичним пунктом тимчасового базування медичною сестрою прийнято та оглянуто за 2019
рік– 893 хворих , та за призначенням лікаря  проводилися лікувально-профілактичні маніпуляції
-  в/в крапельно та в/в струйно – 440 , в/м- 868 .

- Вимірювання АТ- 819,

- Викликів додому – 434,

- Патронажі – 18 .

        Збори, заняття та наради , які проводились в КНП :

- загальні збори трудового колективу – 6;

-  заняття в.о.ст.мед.сестри з медичним персоналом – 24;

- наради при директору – 12.

В 2019 році Комунальним некомерційним підприємством  заключено 122  договори на:

- Природний газ – 1

- Електроенергію - 1

- Паливно-мастильні матеріали - 12

- Господарчі товари та будівельні матеріали - 19

- Про надання послуг до мережі інтернет – 1

- Відшкодування за медикаменти – 3
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- Пільгові перевезення – 1

- Супровід програмного забезпечення – 2

- Заправку картриджів – 3

- Медикаменти та вироби медичного призначення – 30

- Канцелярські товари – 10

- Інші послуги – 6

- Навчання – 1

- Автозапчастини – 9

- Вогнегасники та інші товари – 5

- Страхування автомобіля – 1

- Ноутбук та багатофункціональний пристрій – 2

- Паливні брикети – 4

- Вікна , двері метало-пластикові – 2

- Зварювальний апарат – 1

- Автомобільні шини – 1

- Жалюзі – 1

- Ремонт автомобіля – 3

- Техобслуговування газопроводів – 2

- Меблі - 2

    Подвір’я території КНП завжди знаходиться в чистоті : викошується трава, прибирається 
листя та хмиз. За кошти, які виділялися з місцевого бюджету в сумі 12,0 грн. силами робітників 
КНП було відремонтовано сходи парадного та запасного входів  також приміщення топкової, 
зроблено пандус. 

           Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини Різдва Пресвятої Богородиці» має зручні та комфортні умови для пацієнтів, 
обладнання згідно примірного табеля оснащення наказу №148, службовий транспорт.

                                   Директор                                           Наталія Кіхтенко
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 40 

29.05.2020                                                                                         с. Миколаївка

Про заходи щодо додержання земельного
та природоохоронного законодавства
використанням і охороною земель на
території Миколаївської сільської ради

Відповідно до  підпункту 1 пункту «б» статті 33, статей 52, 59, 73 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним кодексом
України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних відносин,
комунальної власності,  АПР та розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю.
про  виконання  повноважень  сільської  ради  у  сфері  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,  про  виконання  припису
Державної екологічної інспекції у Сумській області від 09.12.2019 року № 480/04
та виконання організаційно – технічних заходів по усуненню недоліків, вкладених
в  вищезазначеному  приписі,  які  були  затверджені  до  виконання  рішенням
виконавчого  комітету  №  183  від  27.12.2019  року  «Про  результати  перевірки
виконання  делегованих повноважень Миколаївською сільською радою в галузі
охорони навколишнього природного середовища»,  метою здійснення контролю за
використанням та  охороною земель сільської  ради,  забезпечення раціонального
використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля, запобігання
порушення  земельного  законодавства  при  використанні  земель  територіальної
громади,  своєчасного  їх  виявлення  та  усунення,  виконання  організаційно  –
технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час перевірки діяльності
Миколаївської  сільської  ради  в  частині  виконання  делегованих  повноважень  у
сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища,  виконавчий  комітет
сільської ради
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вирішив:

1.Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
Обливанцової  І.Ю.   про  виконання  повноважень  сільської  ради  у  сфері
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,
виконання  заходів  місцевих  програм  «Охорони  природного  навколишнього
середовища» та «Розвитку земельних відносин та охорони земель» на території
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки,  виконання заходів по усуненню
недоліків виявлених під час перевірки діяльності Миколаївської сільської ради в
частині  виконання  делегованих  повноважень  у  сфері  охорони  навколишнього
природного середовища, взяти до відома.
2. Відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій (Обливанцова І.Ю.):
2.1.  Рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ, незалежно від
форм власності, фізичним особам – підприємцям:
2.1.1. Під час здійснення господарської діяльності  постійно дотримуватись вимог
чинного  земельного,  природоохоронного  законодавства  та  законодавства  щодо
використання і охорони земель.
2.1.2. Користування земельними ділянками здійснювати у відповідності  до вимог
чинного законодаства. 

2.3.Активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення права
користування земельними ділянками відповідними документами.
2.4.Продовжити  роботу  по  виявленню  порушень  земельного  законодавства  у
галузі  використання  і  охорони  земель  в  межах  населеного  пункту  щодо
використання земельних ділянок за відсутності документів, що посвідчують право
на них.
2.5. Забезпечувати систематичне інформування населення, підприємств, установ,
організацій про стан навколишнього природного середовища та дотримання вимог
земельного законодавства на території сільської  ради.
2.6. Надати узагальнену інформацію про виконання припису від 09.12.2019 року
№ 480/04  до Державної екологічної інспекції у Сумській області.  
3. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова В.В):
3.1. Постійно контролювати  стан  надходження до сільського бюджету плати за
користування земельними ділянками.

2.1.3.Не допускати забруднення земель, що є в користуванні, проводити роботу по
недопущенню розповсюдження карантинних бур’янів.
2.2.Роботу  відділу  спрямовувати  на  здійснення  контролю  за  дотриманням
фізичними  та  юридичними  особами  вимог  земельного,  природоохоронного
законодавства та законодавства щодо використання і охорони земель.
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5. Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

Сільський голова                                                                        Сергій САМОТОЙ 
Оприлюднено 05.06.2020

Доповідна записка
 начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій 

На виконання  припису Державної екологічної інспекції у Сумській області від
11.05.2019 за № 168/04  виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради був
розроблений та затверджений план   організаційно-технічних заходів по усуненню
недоліків :

1. Розроблена  схема  санітарної  очистки  населених  пунктів,  яка  буде
затверджена рішенням виконкому 27.05.2020. Розроблено графік вивезення
ТПВ всіх населених пунктів Миколаївської сільської ради, який регулярно
оприлюднюється.

2. На  даний  час  неможливо  забезпечити  організацію   системи  роздільного
збирання  ТПВ  в  зв’язку  з  обмеженням  в  коштах.  При  можливості
додаткових  надходжень  до  сільської  ради  планується  проведення    ряду
заходів щодо придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ. 

3. Щодо  забезпечення  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед  населення
стосовно  необхідності  роздільного  збирання  ТПВ,  впровадження
ефективних методів поводження з відходами, розроблено та розповсюджено
серед мешканці громади пам’ятка щодо поводження з ТПВ.

4. Відділом  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій розроблені та
затверджені  на  черговому  засіданні  ради  10.12.2019  року  програми
«Охорони природного навколишнього середовища Миколаївської сільської
ради на 2020-2022року» та «Розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки». 
Також розроблена та затверджена на 43позачерговій сесії сільської ради від
10.12.2019  року  за  №12  «Програма  поводження  з  твердими  побутовими
відходами на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки». 

3.2.Щорічно,  при  формуванні  проекту  сільського  бюджету  на  відповідний
бюджетний рік, передбачати видатки на фінансування заходів сільських програм,
пов’язаних  із  забезпеченням  додержання  земельного  та  природоохоронного
законодавства, використання і охорони земель.
4. Відділу ЖКГ, комунальної власності, благоустрою, розвитку інфраструктури та
містобудування не допускати виникнення на території сільської ради  стихійних
звалищ сміття.
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5. Непридатні та заборонені до використання пестициди на території сільської
ради зберігаються в раніше визначених місцях. Сільська рада немає місця
для  безпечного  зберігання  пестицидів,  тому  проводяться  заходи  щодо
можливості  їх  утилізації,  а  саме:  на  2020  рік  були  передбачені  кошти  в
розмірі  700  тисяч  гривень  для  утилізації  на  умовах  спів  фінансування  з
Сумської обласною державною адміністрацією. Були написані звернення до
Сумської  обласної  державної  адміністрації  щодо  включення  в  Програму
утилізації  непридатних  та  заборонених  до  використання  пестицидів,  але
рішення на рівні області не прийняті.

Відділом  земельних  відносин  проводиться  робота  з  підприємцями  щодо
дотримання чинного земельного законодавства, природоохоронного законодавства
та  законодавства  щодо  використання  та  охорони  земель  під  час  здійснення
господарської діяльності. 

Проводиться роботи з суб’єктами господарювання щодо оформлення права
користування земельними ділянками. Своєчасне укладання договорів оренди на
новий  термін.  На  даний  час  ТОВ  АФ  «Вперед»  та  СВК  «Миколаївський»
переуклали договори оренди на новий термін, збільшивши розмір орендної плати
до 12 % за земельні ділянки за межами населених пунктів.  

Проводиться  робота  з  громадянами  щодо  упорядкування  документів,  що
посвідчують  право  користування  земельними  ділянками  згідно  чинного
законодавства. 

Одним з питань захисту навколишнього середовища є організація робіт по
вивезенню  відходів  та  локалізації  стихійних  сміттєзвалищ.  Ліквідовано  13
сміттєзвалищ в 11 населених пунктах.  Протягом квітня було витрачено 43345 грн.

Доводиться  до  відома  населення   зміни   законодавства  щодо  охорони
навколишнього  природнього  середовища.  (  заборона   на  спалювання  сміття,
недопущення спалювання сухої  рослинності,  сухостою, стерні.  Порушення цих
норм тягне за собою значний  штраф). 

Серед  небезпечних  для  здоров’я  людини  факторів,  які  викликають  алергічні
хвороби,  значне  місце  займають рослини.  особливо ті,  які  ростуть  біля  наших
будинків.  Однією  з  найбільш  алергенних  вважається  амброзія  полинолистна.
Квітковий пилок в період цвітіння амброзії має надзвичайно високу алергенну дію
на організм людини. 

Своєчасно  виявляти  місця  зосередження  даної  небезпечної  рослини  та  вчасно
скошувати в межах населених пунктів, а за межами можливе також використання
хімікаті-гербіцидів. В бюджеті сільської ради на це передбачені кошти. 

 Начальник відділу                                                            Ірина Обливанцова 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 41 

29.05.2020                                                                                     с. Миколаївка

Про зняття з обліку дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах
 

Керуючись  статтею  34  закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  законом  України  «Про  охорону  дитинства»,  наказом  Міністерства
соціальної  політики  від  20.01.2014  №  27  «Про  порядок  ведення  службами  у
справах дітей обліку дітей,  які  перебувають у складних життєвих обставинах»,
Постановою Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язані з захистом прав дитини», з метою сприяння
забезпеченню  реалізації  прав  дитини  на  сімейне  виховання,  охорону  здоров’я,
житло,  освіту,  соціальний захист  та  всебічний розвиток   виконавчий комітет
сільської ради,

вирішив:

1.  Зняти  з  обліку  ---------------------------,  ------------  року  народження,
-------------------------,  --------------  року  народження,  -----------------------------,
---------------- року народження, які перебували на обліку у Службі у справах дітей
Миколаївської сільської ради Сумського району у зв’язку з подоланням складних
життєвих обставин їхніми батьками. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби
у справах дітей Миколаївської сільської ради
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Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.06.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 42 

29.05.2020                                                                                     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. ---------------------------- на видалення 3 (три) дерева за адресою: с. Кровне,

вул. Польова, 4 (згідно акту №4 від 7 травня 2020 року).
2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  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:
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                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 В. Северин.

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.06.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 43 

29.05.2020                                                                                            с. Миколаївка

Про надання дозволу Сумському відділенню 
АТ «Сумигаз» на проведення земляних робіт

         Керуючись  статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 12 Земельного кодексу України»,  розглянувши лист Сумського
відділення АТ «Сумигаз» № 40001.1 – Сп – 2296 -0319 від 22.05.2020 року щодо
надання  дозволу  на  виконання  земляних  робіт  на  території  громади,  з  метою
сприяння   безперебійного  та  безаварійного  газопостачання  в  селі  Спаське
Миколаївської ОТГ, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Надати дозвіл Сумському відділенню  АТ «Сумигаз» на проведення земляних

робіт  з  ремонту  анодного  заземлення  станції  катодного  захисту  підземних
газопроводів  від  корозії  за  адресою:  село  Спаське,  вул.  Низова  Сумського
району Сумської області.

2. Зобов’язати Сумське відділення АТ «Сумигаз»  після проведення  земляних
робіт привести земельну ділянку до її первинного вигляду.  

3. Відділу  земельних  відносин  охорони  навколишнього  середовища,  АПР  та
розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради /Обливанцова І.Ю./
перевірити стан земельної ділянки після закінчення ремонтних робіт. 

Сільський голова                                                                        Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднено 05.06.2020


	про підсумки проходження опалювального періоду 2019-2020 років
	          Відповідно до підпунктів 5, 9, 10 пункту «б» статті 30, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою виявлення та упорядкування безхазяйного нерухомого майна (житловий фонд, будівлі, споруди), об'єктів соціальної інфраструктури, які будуть виявлені на території населених пунктів сільської ради, що не мають балансоутримувачів та власників, а також відумерлої спадщини, відповідно до  рішення  Миколаївської сільської ради від 23 травня  2019 р. "Про затвердження Положення щодо порядку виявлення,  обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Миколаївської сільської ради", в зв’язку з кадровими змінами, що відбулися в виконавчих органах ради, виконавчий комітет сільської ради


