
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 57

 .06.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 31.07.2019р. 
№ 101  «Про погодження Порядку 
складання, затвердження (погодження)
та контролю виконання фінансових
планів комунальними некомерційними
підприємствами Миколаївської сільської ради»

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Вікторини
Пашкурової щодо необхідності внесення змін до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради від 31.07.2019р. № 101 «Про погодження Порядку
складання,  затвердження  (погодження)  та   контролю  виконання  фінансового
плану  комунальними  некомерційними  підприємствами  Миколаївської  сільської
ради», виконавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1.Погодити,  запропоновані  начальником  фінансового  управління
Миколаївської  сільської  ради  /Пашкурова  В.В./,  зміни  до  Порядку  складання,
затвердження  (погодження)  та   контролю  виконання  фінансового  плану
комунальними  некомерційними  підприємствами  Миколаївської  сільської  ради
(додаються).

2.  Начальнику  фінансового  управління  /Пашкурова  В.В./  подати    на
розгляд   та   затвердження   Миколаївській   сільській раді Порядок    складання,
затвердження   (погодження)    та    контролю   виконання фінансового плану
комунальними некомерційними підприємствами Миколаївської сільської ради. 

3. Організацію    виконання    даного    рішення   покласти   на    секретаря
виконавчого   комітету    Миколаївської   сільської   ради   (Світлана Бідненко) та
фінансове управління Миколаївської сільської ради (Вікторина Пашкурова).

Сільський голова                                                                  С.САМОТОЙ
Оприлюднено 01.06.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 58

 .06.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про укладання на 2021 рік  угод про співпрацю 

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Вікторини
Пашкурової  щодо  необхідності  укладання  на  2021  рік  угод  про  співпрацю  з
підприємствами,  установами  та  організаціями,  яким із  бюджету  Миколаївської
сільської об’єднаної територіальної громади планується виділення субвенцій на
забезпечення їх діяльності чи виплату компенсації наданих послуг , виконавчий
комітет  сільської ради,

вирішив:

1. До 25 серпня 2020 року відповідальним особам укласти на 2021 рік угоди
про співпрацю з наступними контрагентами:

- відділом освіти Сумської районної державної адміністрації щодо надання послуг
Сумським районним будинком дітей та юнацтва і Сумською районною станцією
юних техніків  (відповідальна Наталія Макшеєва);
-  комунальним  закладом  Сумської  районної  ради  Садівська  дитяча  школа
мистецтв (відповідальна Віра Северин);
- Об’єднаним трудовим архівом Сумської районної ради (відповідальна Лариса
Глиненко);
-  управлінням  соціального  захисту  населення  Сумської  районної  державної
адміністрації щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги (відповідальна Лариса Глиненко);
-  територіальним  центром  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)  Сумської  районної  державної  адміністрації  (відповідальна  Лариса
Глиненко);
-  комунальною установою Сумської  міської  об’єднаної  територіальної  громади
«Сумська міська рятувально-водолазна служба» (відповідальна Віктор Рябуха);
-  Сумським  районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
(відповідальна Олена Сорока).

2. Відповідальним особам, зазначеним в п 1 даного рішення, доповісти про
проведену роботу щодо укладання угод про співпрацю на 2021 рік на засіданні
виконавчого комітету, який відбудеться у серпні місяці 2020 року. 

3.  Організацію  виконання  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Віру Северин. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Сільський голова                                                                  С.САМОТОЙ

Оприлюднено 01.06.2020
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Додаток 1 до проєкту рішення
 виконавчого комітету 
№ 55 від 00.06.2020 року 

Схема санітарної очистки населених пунктів Миколаївської
сільської ради                                         

1. Пояснювальна записка
1.1. Обґрунтування необхідності розроблення схеми санітарної очистки населених пунктів

Миколаївської сільської ради.
Розроблення   схеми  санітарної  очистки  населених  пунктів  спрямоване  на  реалізацію

державної політики України у галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя
і  здоров’я  населення   селища  від  негативного  впливу  зумовленого  забрудненням
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії  людини  і природи.

Використання   застарілих  технологій  виробництва  та  обладнання,  низький  рівень
експлуатації  існуючих  природоохоронних  об’єктів,   низькій  рівень  екологічної  свідомості
населення призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих вод та
земельних ресурсів, нагромадження у великій кількості  відходів життєдіяльності людини, як в
країні в цілому, так і в селах громади.

Як рідкі,  так  і  тверді  відходи погіршують умови проживання населення,  забруднюють
довкілля,  негативно  впливають  на  санітарний  стан  населених  пунктів  та  здоров'я  людей.
Фекалії, гній, сеча, рештки продуктів, трупи тварин, розкладаючись, виділяють смердючі гази.
Крім того, вони містять патогенні мікроорганізми і є небезпечними в епідемічному відношенні.

Отже  раціональна  очистка  населених  пунктів  від  відходів  є  одним із  найважливіших
заходів у справі санітарної охорони ґрунту,  води і повітря, невід'ємним елементом впорядку-
вання  населеного  пункту  і  одним  з  основних  заходів  профілактики  кишкових  інфекцій  і
глистяних інвазій, а тому вирішення проблеми санітарної очистки населених пунктів приведе
до поліпшення екологічної ситуації,  сприятиме захисту життя і здоров’я  його населення.

2. Паспорт населених пунктів

КЕКИНЕ
Площа населеного пункту, га 153,3
 Протяжність вулиць, км 4,645
 Кількість дворів 108
Населення:
зареєстровано 186
фактично проживає 173

КАПІТАНІВКА
Площа населеного пункту, га 131,4
 Протяжність вулиць, км 4,497
 Кількість дворів 93
Населення:
зареєстровано 324
фактично проживає 296

МИКОЛАЇВКА
Площа населеного пункту, га 254,4
 Протяжність вулиць, км 7,710
 Кількість дворів 307
Населення:
зареєстровано 818
фактично проживає 1356

СПАСЬКЕ
Площа населеного пункту, га 110,1
 Протяжність вулиць, км 3,490
 Кількість дворів 76
Населення:
зареєстровано 183
фактично проживає 141

ПОСТОЛЬНЕ
Площа населеного пункту, га 85,92
 Протяжність вулиць, км 3,0
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 Кількість дворів 135
Населення:
зареєстровано 398
фактично проживає 306

ЛІКАРСЬКЕ
Площа населеного пункту, га 115,1
 Протяжність вулиць, км 5,035
 Кількість дворів 117
Населення:
зареєстровано 250
фактично проживає 172

БУРЧАК
Площа населеного пункту, га 32,3
 Протяжність вулиць, км 1,88
 Кількість дворів 25
Населення:
зареєстровано 28
фактично проживає 26

СТЕПАНЕНКОВЕ
Площа населеного пункту, га 30,34
 Протяжність вулиць, км 2,94
 Кількість дворів 40
Населення:
зареєстровано 105
фактично проживає 62

СЕВЕРИНІВКА
Площа населеного пункту, га 131,0
 Протяжність вулиць, км 3,510
 Кількість дворів 60
Населення:
зареєстровано 81
фактично проживає 79

ГРИЦЕНКОВЕ
Площа населеного пункту, га 27,7
 Протяжність вулиць, км 2,82
 Кількість дворів 66
Населення:
зареєстровано 68
фактично проживає 64

ВАСЮКІВЩИНА
Площа населеного пункту, га 13,3
 Протяжність вулиць, км 0,6
 Кількість дворів 26
Населення:
зареєстровано 30
фактично проживає 27

РОГІЗНЕ
Площа населеного пункту, га 33,9
 Протяжність вулиць, км 1,0
 Кількість дворів 72
Населення:
зареєстровано 150
фактично проживає 128

ЛИНТВАРІВКА
Площа населеного пункту, га 16,1
 Протяжність вулиць, км 1,8
 Кількість дворів 28
Населення:
зареєстровано 9
фактично проживає 6

МАР’ЇВКА
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Площа населеного пункту, га 79,0
 Протяжність вулиць, км 4,7
 Кількість дворів 95
Населення:
зареєстровано 213
фактично проживає 183

СОКОЛИНЕ
Площа населеного пункту, га 11,7
 Протяжність вулиць, км 0,6
 Кількість дворів 20
Населення:
зареєстровано 14
фактично проживає 13

СКЛЯРІВКА
Площа населеного пункту, га 101,9
 Протяжність вулиць, км 5,4
 Кількість дворів 137
Населення:
зареєстровано 199
фактично проживає 174

СОФІЇВКА
Площа населеного пункту, га 47,2
 Протяжність вулиць, км 1,5
 Кількість дворів 60
Населення:
зареєстровано 81
фактично проживає 79

НАД’ЯРНЕ
Площа населеного пункту, га 21,8
 Протяжність вулиць, км 1,0
 Кількість дворів 31
Населення:
зареєстровано 13
фактично проживає 13

ВЕРБОВЕ
Площа населеного пункту, га 25,4
 Протяжність вулиць, км 2,095
 Кількість дворів 42
Населення:
зареєстровано 64
фактично проживає 53

КРОВНЕ
Площа населеного пункту, га 322,5
 Протяжність вулиць, км 10,373
 Кількість дворів 315
Населення:
зареєстровано 845
фактично проживає 715

РУДНІВКА
Площа населеного пункту, га 143,8
 Протяжність вулиць, км 3,547
 Кількість дворів 105
Населення:
зареєстровано 280
фактично проживає 259

3. Дані щодо  стану системи санітарної очистки 
і прибирання населених пунктів

Видалення   твердих  побутових  відходів  в  населених  пунктах  проводять  шляхом  його
вивозу    за  межі  населеного  пункту  за  допомогою  відповідного  транспорту  в  спеціально
відведені місця.



6

Отже очистка населених пунктів полягає у плановому збиранні, тимчасовому зберіганні,
видаленні й утилізації відходів.  Робити проводяться в найкоротші строки і регулярно. Кожний
з цих заходів  до мінімуму зводить можливість контакту людини з відходами, починаючи з
моменту їх збирання  і  до вивезення  та  утилізації.  Усі  процеси  по можливості  максимально
механізуватися.

4.Організація і технологія збирання та транспортування побутових відходів
4.1. Збирання твердих побутових відходів в населених пунктах здійснюється з територій:
- загального користування;
- прибудинкових;
- агропідприємств, установ, організацій, громадян та закріплених за ними територій;
- об’єктів, розташованих на вищевказаних територіях.
4.2. Збирання  ТПВ  здійснюється  за  безконтейнеpним  методом  шляхом  використання

найбільш ефективних  і  безпечних  технологій  за  мінімальних  економічних  витрат,  найбільш
вигідних  для  села   схем  і  методів  збирання  і  перевезення  ТПВ,  з  урахуванням  щільності
забудови,  розміщення  сміттєзвалищ, у порядку,  визначеному законом та методом збору та
вивезення сміття з контейнерних майданчиків.

4.3. Безконтейнерному методу для перевезення ТПВ надано перевагу через  відсутність та
нерентабельність використання  спеціалізовано транспорту (тих які мають пристрій для захвату
контейнерів).  Завантаження  ТПВ у  спецавтотранспорт  здійснюють  безпосередньо  мешканці
будинків, або працівники підприємства що здійснюють перевезення (за попередньою угодою).

4.4. Для збирання ТПВ власники використовують  поліетиленові пакети, мішки ємністю та
міцністю,  яка  б  забезпечувала  можливість  їхнього  транспортування  без   пошкодження  та
можливості просипання твердих побутових відходів.

4.5. Періодичність збирання та вивезення ТПВ  у житловій забудові визначається з огляду
на чисельність населення, норми накопичення   і терміну їх зберігання.

4.6.  На  території  місць  загального  користування(зупинках  громадського  транспорту,  у
садах,  парках,  біля  входів  до  магазинів,  підприємств  громадського  харчування  (бари,  кафе,
їдальні  тощо),   культурно-розважальних закладів,  навчальних  та  лікувально-профілактичних
закладів, організацій, установи і підприємства тощо) встановлюються урни. Урни очищуються
від ТПВ протягом дня в міру їх наповнення.

4.7.  Небезпечні  складові  ТПВ,  видалення  яких  не  допускається  на  полігоні  ТПВ,
збираються  роздільно  від  інших  видів  ТПВ  та  передаються  спеціалізованим  організаціям,
ліцензованим на поводження з ними, відповідно до чинного законодавства шляхом укладення
угод.

4.8.  Відпрацьовані  паливно-мастильні  матеріали,  автомобільні  шини,  акумулятори,
відпрацьоване електричне та електронне обладнання, інші небезпечні відходи слід збирати у
спеціально відведених і обладнаних місцях з обов’язковою наступною утилізацією.   Відходи,
що знаходяться на території села і не мають власника або власник яких невідомий (безхазяйні
відходи),  є  власністю  територіальної  громади  села  Порядок  їх  збирання  та  вивезення
визначається правилами благоустрою села.

4.9.  Перевезення  ТПВ  здійснюється  спеціально  обладнаними  для  цього
автотранспортними засобами відповідно до чинного законодавства.

4.10. Суб’єкти господарювання, що здійснюють вивезення ТПВ, зобов’язані забезпечити
матеріально-технічну базу:

4.11  Спеціально  відведені  для  тимчасового  зберігання  ТПВ  земельні  ділянки
огороджуються  та  утримуються   з  дотриманням  вимог санітарних  норм  при  поводженні  з
відходами;

4.12. Вчасне коригування графіків вивезення ТПВ, періодичності вивезення, та  схем руху
проводиться  виконавчим комітетом сільської ради або комунальним підприємством (якщо таке
створено) з обов’язковим погодженням з виконкомом сільської ради.

4.13. Зібрані ТПВ перевозять за планово-регулярною подвірною системою або за заявкою.
За планово-регулярною системою ТПВ перевозяться з території обслуговування на договірних
засадах,  без  спеціальних  замовлень,  з  установленою  періодичністю,  за  чітким  маршрутним
графіком.   За  заявочною системою  перевозять  негабаритні  відходи,  будівельні  відходи,  для
здійснення  перевезення  ТПВ  за  заявочною  системою  власник  житла  або  представник
підприємства звертається до послуг підприємства, що здійснює зазначений вид діяльності, при
накопиченні  не  запланованого  угодою  об’єму  ТПВ.  При  цьому  розрахунки  проводяться
одноразово за перевезений обсяг ТПВ.

4.14.  За  планово-регулярною  системою  перевезення  ТПВ  здійснюється  на  підставі
постійно діючої угоди (договору) з приведенням розбивки по кварталах об’ємів утворених ТПВ
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та  умов  розрахунків.  Учасники  угод  (договорів)  періодично  уточнюють  обсяги  робіт  з
перевезення ТПВ.

4.15. Основою для встановлення режиму перевезення ТПВ є загальна кількість відходів,
відстань  до  місць  обслуговування,  тип  спецавтотранспорту  та  його  продуктивність,
необхідність обов’язкового дотримання графіку перевезення ТПВ.

4.16. Маршрут спецавтотранспорту відображається у вигляді схеми його  переміщення з
послідовно переліченими адресами домоволодінь або підприємств, вказаною кількістю пунктів
збирання ТПВ, періодичністю перевезення за днями тижня, а також докладним розкладом руху
за часом.

4.17. При перевезенні ТПВ не повинно забруднюватися навколишнє середовище.

5. Методика розрахункових обсягів робіт:
Вивіз твердих побутових відходів проводиться безконтейнерним методом, подвірно.
Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою жителі  населених пунктів

зобов'язані  визначеного  дня  за  графіком  з  09.00  год.  до  17.00  год. виставити  біля  двору
(забороняється виставляти на дорозі чи тротуарах) закриті ємкості (мішки, кульки, пакети ітп.) з
відходами (ТПВ) загальною місткістю не більш як 0,025 куб. метра. на особу. Ємкості (мішки,
кульки,  пакети  ітп.),  в  яких  виставляються  тверді  побутові  відходи,  не  повертаються  і
вважаються побутовими відходами. Вага одної ємкості (мішка, кулька, пакета ітп.) із твердими
побутовими відходами не повинна перевищувати 15 кг.

Графік проведення благоустрою на території Миколаївської сільської ради
№п/

п
Назва населеного пункту 1 тиждень 3 тиждень

ПОНЕДІЛОК
1 Гриценкове
2 Васюківщина
3 Северинівка
4 Рогізне
5 Мар’ївка

ВІВТОРОК
6 Соколине
7 Склярівка
8 Линтварівка
9 Над’ярне
10 Вербове
11 Софіївка
12 Бурчак

СЕРЕДА
13 Лікарське
14 Степаненкове
15 Постольне

ЧЕТВЕР
16 Кекине
17 Капітанівка

П’ЯТНИЦЯ
18 Миколаївка
19 Спаське

2 тиждень 4 тиждень
ПОНЕДІЛОК

20 Кровне
21 Руднівка

Якщо з будь-яких причин у визначений день не відбулося вивезення ТПВ, або відбулося
часткове вивезення ТПВ, то таке вивезення продовжується на наступний день.

Всі відходи вивозяться за адміністративні межі Миколаївської сільської ради відповідно
до  вимог  санітарно-епідеміологічного  законодавства  у  спеціально  відведені  місця  для
подальшої їх переробки та/або утилізації.

Завантаження  відходів  здійснюється:  твердих  –  виконавцем  таких  робіт;
великогабаритних і ремонтних - за домовленістю сторін.
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Розрахунковим  періодом  є  календарний  місяць.  Споживач  послуг  по  вивезенню  ТПВ
зобов’язаний оплатити  за  надані  послуги  до 20 числа місяця,  який йде  за  місяцем в якому
надавалися послуги. Споживач на власний вибір має право оплатити послуги передоплатою, але
не більше ніж за 6 місяців.

Оплата послуг провадиться із розрахунку _______грн. 00 коп. за календарний місяць з
однієї  людини,  що  проживає  у  домоволодінні.  Послуги  оплачуються  готівкою  або  по
безготівковому розрахунку (в такому разі банківські витрати несе споживач).

У разі зміни вартості послуги по вивезенню ТВП споживачів таких послуг повідомляють
не пізніше ніж за 30 днів до введення (зміни) таких тарифів.

Послуги  з  вивезення  побутових  відходів  вважається  наданою  споживачеві,  якщо  в  с.
Худяки відбулося вивезення побутових відходів від населення і споживач не склав відповідний
акт-претензію про ненадання таких послуг.

Вартість вивезення ТВП від юридичних осіб будь-якої форми власності та підприємців чи
господарюючих  суб’єктів  зокрема  і  сільської  ради  чи  її  структурних  підрозділів,
встановлюється на договірних засадах, але не більше _________ грн. 00 коп. за 1 кубічний метр
ТПВ. Окремо оплачується  транспортування  ТПВ до місця  його зберігання  (захоронення)  та
переробки.

6.  Визначення технології  прибирання в селі вулиць, доріг, площ, місць загального
користування, і відособлених територій ;

Прибирання в селах вулиць, доріг, площ, місць загального користування, і відособлених
територій здійснюється за допомогою механічних знарядь праці (лопат, граблів, віників тощо)
та  відповідної  техніки  (трактори,  грейдери  тощо)  форма  і  призначення   яких,  визначається
видом роботи та сезоном в який вона проводиться,

Прибирання  території  та  придбання  необхідного  інвентарю  забезпечує  організація,
підприємство  (комунальне,  якщо  таке  створене)  визначене  виконавчим  комітетом  сільської
ради або з яким укладено угоду про виконання таких робіт.
         

7.  Механізм розрахунку необхідної для прибирання села кількості спецмашин і
механізмів за видами робіт.

Розрахунок необхідного інвентарю та автомеханізмів для прибирання та збору твердих
побутових відходів в  селі проводиться на підставі визначення технології прибирання, якісного
складу та кількості накопичення твердих побутових відходів, періодичності вивезення та  місця
тимчасового  їх  складування  або утилізації,  марки та  вантажопідйомності  автомобіля,  інших
об’єктивних чинників. У разі неможливості придбання чи застосування спецмашин, необхідно
передбачити можливість обладнання чи переобладнання автомашин для перевезення твердих
побутових відходів у відповідності до вимог чинного законодавства та правил поводження з
твердими побутовими відходами.

8. Розрахунок капіталовкладень на заходи щодо санітарної очистки і прибирання
території населених пунктів

Капіталовкладення на заходи щодо санітарної очистки і прибирання території населених
пунктів повинні передбачати кошти як на  придбання необхідного інвентарю та авто техніки
(або кошти на її оренду), так і кошти на утримання у відповідності до санітарних норм і правил
благоустрою  території  тимчасового  місця(сміттєзвалища)  зберігання  твердих  побутових
відходів.

9 . ВИВЕЗЕННЯ ТВП 

1. ВИВЕЗЕННЯ  ТПВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за  графіком,  якщо  з  будь-яких  причин  у  в
вказаний день  не  відбулося  вивезення  ТПВ то таке  вивезення  продовжується  на  наступний
день.

2. Сільський голова має право самостійно запроваджувати додаткову кількість вивезення
ТПВ.

3.  Всі  господарюючі  суб’єкти  (юридичні  особи,  фізичні-особи  підприємці  та  ін.),  які
проводять свою діяльність в адміністративних межах Миколаївської сільської ради, зобов’язані
кожного року до 01 січня надавати Миколаївської сільській раді копію договору на вивезення
та утилізацію ТПВ на майбутній календарний рік.
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10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Дана Схема санітарної очистки населених пунктів набирає чинності із 00.06.2020 р. і діє до
того моменту доки рішенням Виконавчого комітету Миколаївської сільської ради чи рішенням
сесії Миколаївської сільської ради її дія не буде припинена.
2.  Схема  санітарної  очистки  населених  пунктів,  прийнята  рішенням  Виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від  00.06.2020  № __ припиняє свою дію 31.12.2020 р.

  
Оприлюднено 01.06.2020 року


