
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 44

 05.06.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про виділення коштів з резервного фонду 
бюджету Миколаївської сільської 
об’єднаної територіальної громади

       Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у  відповідності до Порядку використання коштів резервного фонду
бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020
рік,  затвердженого рішенням  сорок  восьмої  сесії  сьомого  скликання
Миколаївської сільської ради від 19.03.2020 року № 05, розглянувши  листа
КНП «АЗПСМ с. Постольне» від 26.05.2020 № 20 з приводу виділення коштів
на  придбання  засобів  захисту  та  засобів  діагностики  для  роботи  закладу  в
умовах  продовження  карантину,  враховуючи  позитивний  висновок  комісії  з
питань  ТЕБ та  НС  Миколаївської  сільської  ради  від  01.06.2020  року  щодо
виділення  з  резервного  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  коштів  для  КНП  АЗПСМ  с.  Постольне,   з  метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби,  виконавчий комітет
сільської ради

вирішив:

1. Виділити  з  резервного  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної територіальної громади головному розпоряднику бюджетних
коштів 0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської
області  для КНП МСР «АЗПСМ с.  Постольне»  на придбання виробів
медичного  призначення  для  забезпечення  потреби  у  засобах
індивідуального  захисту  (маски  медичні)  та  засобів  діагностики
(аплікаторів для забору матеріалу на ПЛР – тести, експрес – тести)  з
метою  недопущення  розповсюдження  коронавірусної  інфекції  (вірус
2019-nCoV) кошти у сумі 7 000,00 грн на безповоротній основі.

2. Начальнику  фінансового  управління  (Пашкурова  В.В.)  підготувати
рішення  про  внесення  змін  до  бюджету  Миколаївської  сільської
об’єднаної  територіальної  громади,  затвердженого  рішенням  сорок
четвертої  сесії  сьомого  скликання  Миколаївської  сільської  ради  від
23.12.2019р. № 14 та відповідні зміни до розпису бюджету.

3. Головному  розпоряднику  бюджетних  коштів  (Шаповал  Н.І.)  після
отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету внести зміни



до  кошторису  та  плану  асигнувань  у  порядку,  встановленому  для
затвердження цих документів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

   Секретар ради                                                             Вікторія НЕПИЙВОДА

Оприлюднено 05.06.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 45

 05.06.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення від 23.12.2019 року № 14
«Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної
 територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно  до  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», виконавчий комітет сільської ради

вирішив:

1. Внести до рішення  сорок четвертої сесії сьомого скликання від  23.12.2019
року № 14 «Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік» наступні зміни:  

1.1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної
громади на  2020 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами у новій редакції згідно з додатком 3 до
цього рішення.

1.2. Додаток 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення
цього рішення у десятиденний строк з дня його прийняття на офіційному
сайті Миколаївської сільської ради.

      Секретар ради                                                                Вікторія НЕПИЙВОДА

Оприлюднено 05.06.2020



4

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 46

 05.06.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про відновлення діяльності  КДНЗ
«Веселка» Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32,  статті 52, пункту 6 статті 59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
протокольного рішення № 13 від 29 травня 2020 року позачергового засідання
Сумської  обласної  комісії  з  питань  техногенно  –  екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій, щодо послаблення протиепідемічних заходів на території
Сумської області з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від
20  травня  2020  р.  №  392  «Про  встановлення  карантину  з  метою  запобігання
поширенню на території  України гострої  респіраторної  хвороби  COVID -19 та
етапів послаблення протиепідемічних заходів», враховуючи позитивний висновок
комісії  з  питань  техногенно  –  екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій
Миколаївської  сільської  ради  від  01.06.2020  року  щодо  відновлення
функціонування  закладів  дошкільної  освіти  на  території  громади,  враховуючи
сприятливий епідемічний стан  в  регіоні,  з  метою відновлення  роботи  закладів
дошкільної освіти на території громади, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:
1.  Відновити  з  10  червня  2020  року  діяльність   Комунального  дошкільного
навчального закладу «Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області  із  залученням за  потребою педагогічних працівників  закладів
освіти громади.

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

1)  створити  та  забезпечити  максимально  безпечні  умови  для  вихованців  та
працівників закладу з дотриманням санітарно – протиепідемічних заходів щодо
попередження розповсюдження гострих респіраторних захворювань;

2) прийом вихованців до закладу проводити при наявності довідки від сімейного
лікаря про стан здоров’я дитини;

2)   в  своїй  роботі  керуватися  Тимчасовими  рекомендаціями  щодо  організації
протиепідемічних  заходів  у  закладах  дошкільної  освіти  області  на  період
карантину  з  зв’язку  з  поширенням  коронавірусної  хвороби  CPVID –  19,
розроблених Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області
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та ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» та затверджених
Сумською обласною комісією з питань ТЕБ та НС від 29.05.200 року.

3.  Встановити  вартість  харчування  у  літній  період  2020  році  у  закладах
дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області  у сумі 42.00 грн. на 1 дитину на день.

4. Встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх замінюють, за
харчування дітей у закладах дошкільної освіти на рівні 40 % від загальної вартості
харчування на одну дитину в день (16,8 грн).

5. Звільнити від сплати за харчування в закладах дошкільної освіти дітей пільгової
категорії, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
батьки  яких  є  учасниками антитерористичної  операції  або  мобілізовані  в  зону
проведення антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних
дій  в  зоні  антитерористичної  операції  на  сході  України,  дітей  із  сімей,  які
отримують  допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну
допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»,  дітей,  зареєстрованих  як  внутрішньо
переміщені особи. Видатки на їх харчування проводити 100% за рахунок коштів
місцевого бюджету.

6. Організувати у літній період у 2020 році харчування дітей закладів дошкільної
освіти  із  багатодітних сімей, в яких троє і  більше дітей одночасно відвідують
заклади дошкільної освіти у розрахунку: 50% - кошти місцевого бюджету, 50% -
плата, яку вносять батьки або особи, які їх замінюють.

7.  Організувати  підвезення  вихованців  та  педагогічних  працівників  до  КДНЗ
«Веселка» Миколаївської сільської ради шкільними автобусами, що знаходяться
на балансі відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради.

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

Секретар ради                                                                Вікторія НЕПИЙВОДА

Оприлюднено 05.06.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 47

 05.06.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про відновлення роботи бібліотечних
закладів Миколаївської сільської ради

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32,  статті 52, пункту 6 статті 59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
протокольного  рішення  №  13  від  29  травня  2020  року  позачергового  засідання
Сумської обласної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, щодо послаблення протиепідемічних заходів на території Сумської області
з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. №
392  «Про  встановлення  карантину  з  метою  запобігання  поширенню  на  території
України  гострої  респіраторної  хвороби  COVID -19  та  етапів  послаблення
протиепідемічних  заходів»,  враховуючи  позитивний  висновок  комісії  з  питань
техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської сільської
ради від 01.06.2020 року щодо відновлення функціонування бібліотечних закладів на
території  громади,  враховуючи  сприятливий  епідемічний  стан  в  регіоні,  з  метою
відновлення роботи бібліотечних закладів, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:
1. Відновити з 10 червня 2020 року діяльність  бібліотечних закладів Миколаївської
сільської ради для роботи з відвідувачами. /додаток 1 додається/.
2.  Заступнику  сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Северин В.М.:
1) забезпечити максимально безпечні умови для роботи завідувачів бібліотеками та
відвідувачів;
2) забезпечити в достатній кількості бібліотечні заклади відповідними матеріалами та
засобами для дотримання санітарно – епідеміологічних норм для роботи в умовах
карантину;
3) довести до відома завідувачів бібліотеками  вимоги щодо роботи закладів в умовах
послаблення протиепідемічних заходів  у  сфері  культури,  відповідно до постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  20  травня  2020  року  №  392  «Про  встановлення
карантину  з  метою  запобігання  поширенню  на  території  України  гострої
респіраторної хвороби COVID -19, та етапів послаблення протиепідемічних заходів».
3.  Організацію  та  контроль  за  відновленням  роботи  бібліотечних  закладів
Миколаївської  сільської  ради  в  умовах  послаблення  карантину  покласти  на
заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  
Северин В.М. 
Секретар ради                                                                Вікторія НЕПИЙВОДА

Оприлюднено 05.06.2020
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Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету № 47 від 
05.06.2020 року

Перелік бібліотечних закладів, 

які відновлюють свою роботу з відвідувачами з 10.06.2020 року 

п Назва закладу адреса Місце
розташування

П.І.П.
бібліотекара 

1. Миколаївська 
сільська 
бібліотека

с. Миколаївка
вул. Шевченка, 
67

Миколаївський 
СБК

Демиденко І.О.

2. Кровненська 
сільська 
бібліотека

с. Кровне,
 вул. 
Центральна, 87

Кровненський 
СБК

Дем’яненко 
О.О.

3. Спаська 
сільська 
бібліотека

с. Спаське, 
вул. Центральна,
44

Спаський ОДР Кузнєцова О.М

4. Склярівська 
сільська 
бібліотека

с. Склярівка,
вул. Молодіжна, 
5

Склярівский СК Ілляшенко О.І.

5. Лікарська 
сільська 
бібліотека 

с. Лікарське,
вул. Шкільна, 

Лікарський НВК Забара І.Г.

         Секретар виконавчого комітету                               С.М. Бідненко                       
     

 


