
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ШОСТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  10.02.2020 №  04
с. Миколаївка
Про затвердження розпоряджень
виданихголовою Миколаївської 
сільської ради в міжсесійний період 

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

1. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  з  особового  складу,  які
були прийняті в міжсесійний період:
1.1. від 27.12.2019 № 231-К «Про переведення Матвієвської Н.В».
1.2. від 27.12.2019  № 232-К «Про переведення Скрипченко Т.О.»
1.3. від 27.12.2019 № 233-К « Про переведення Хвостенко О.Є.».
1.4. від  27.12.2019  №  234-  К  «Про  приведення  у  відповідність

найменування посад».
1.5. від 02.01.2020  № 01- К «Про прийняття соціальних робітників в

порядку переведення».
1.6. від  02.01.2020   №  02-  К  «Про  прийняття  працівників  клубних

закладів Кровненської  сільської ради до Миколаївської сільської
ради».

1.7. від  03.01.2020  №  03-  К  «Про  попередження  працівників  про
можливі звільнення у зв’язку зі скороченням штатів».

1.8. від 03.01.2020 № 04-К «Про звільнення Березенко Л.С.».
1.9. від 08.01.2020 № 05-К "Про призначення на посаду соціального

робітника"
1.10. від 08.01.2020 № 06-К "Про преміювання з нагоди ювілею".
1.11. від  09.01.2020  №  07-К  "Про  попередження  працівника  про

можливе звільнення у зв’язку зі скороченням штатів".
1.12. від 10.01.2020 № 08-К "Про встановлення доплати Ілляшенко О.І.".



1.13. від  17.01.2020  № 09-К  "Про призначення  на  посаду  начальника
відділу  житлово  –  комунального  господарства,  комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування Миколаївської сільської ради".

1.14. від  21.01.2020   №  10-К/З  «Про  надбавку  працівникам  відділу
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради у  січні 2020 року».

1.15. від  21.01.2020  № 11-К/З  «Про  надбавку  за  високі  досягнення  в
праці працівникам сільської ради за результатами роботи сільської
ради за січень 2020 року».

1.16. від 21.01.2020  № 12-К/З «Про преміювання працівників сільської
ради за результатами роботи сільської ради за січень 2020 року».

1.17. від  21.01.2020 № 13-К/З  «Про надбавку  за  високу  досягнення в
праці  та  преміювання  начальника  фінансового  управління
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за січень 2020 року».

1.18. від 21.01.2020  № 14-К/З «Про надбавку за високі  досягнення в
праці та преміювання начальника відділу освіти, молоді та спорту
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  результатами
роботи за січень 2020 року».

1.19. від  21.01.2020  № 15-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці  головного  лікаря  КНП  Миколаївської  сільської  ради  "
АЗПСМ с. Постольне ".

1.20. від  21.01.2020  № 16-К/З  "Про  надбавку  за  високі  досягнення  у
праці директора  КНП Миколаївської сільської ради " Амбулаторії
загальної  практики  -  сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці ".

1.21. від  21.01.2020  №  17-К/З  «Про  преміювання  працівників  групи
«Благоустрій» Миколаївської сільської ради Сумського району за
результатами роботи за січень 2020 року».

1.22. від 27.01.2020 № 18-К «Про встановлення доплати».
1.23. від  30.01.2020  № 19-К  «Про  призначення  на  посаду  енергетика

адміністративно – господарського відділу».
1.24. від  30.01.2020  №  20-К  "Про  прийняття  за  сумісництвом

Прийменка Р.М.".
1.25. від 04.02.2020 № 21-К «Про звільнення Островської Н.М.».
1.26. від  05.02.2020  № 22-К  «Про  надання  матеріальної  допомоги  на

вирішення соціально – побутових питань».

2. Затвердити, розпорядження сільського голови з основної діяльності, які
були прийняті в міжсесійний період: 
2.1. від  24.12.2019  №  172-ОД  «Про  внесення  змін  до  паспортів

бюджетних програм на 2019 рік».
2.2. від 28.12.2019 № 173-ОД«Про затвердження Положення про 



комісію  з  етики,  Кодексу  етичної  поведінки  посадових  осіб
місцевого  самоврядування  виконавчих  органів  Миколаївської
сільської ради та утворення комісії з етики».

2.3. від 28.12.2019 № 174-ОД «Про проведення конкурсу на заміщення
вакантної  посади  у  апараті  та  структурному  підрозділі  апарату
сільської ради».

2.4. від  28.12.2019  №  175  -  ОД «Про  затвердження  Положення  про
місцеву  систему  централізованого  оповіщення  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області».

2.5. від  28.12.2019   № 176-  ОД «Про  організацію виїзного  прийому
громадян сільським головою Миколаївської сільської ради».

2.6. від 28.12.2019 № 177 - ОД «Про організацію особистого прийому
громадян в Миколаївській сільській раді на 2020 рік».

2.7. від  28.12.2019   №  178-ОД  «Про  затвердження  організаційно  –
методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних
ситуаціях».

2.8. від 28.12.2019 № 179-ОД  «Про затвердження плану реагування на
надзвичайні ситуації місцевого рівня».

2.9. від 28.12.2019 № 180-ОД «Про скликання ради колективу».
2.10. від  28.12.2019   №  181-ОД  «Про  план  проведення  пленарних

засідань сесій Миколаївської сільської ради на 2020 рік».
2.11. від 02.01.2020 № 01-ОД « Про визначення відповідальних осіб за

зберігання  і  використання  печаток  та  штампів  Миколаївської
сільської ради та її виконавчого комітету».

2.12.  від 02.01.2020 № 02-ОД «Про взяття на обслуговування відділом
                  соціального обслуговування населення вдома Миколаївської
                 сільської ради».

2.13. від 02.01.2020 № 03-ОД «Про взяття на обслуговування відділом
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради».

2.14. від 04.01.2020 № 04-ОД «Про внесення змін до графіку відпусток
працівників Миколаївської сільської ради на 2020 рік».

2.15. від 02.01.2020 № 05-ОД «Про покладання обов’язків». 
2.16. від 02.01.2020 № 06-ОД « Про закріплення транспортного засобу

Миколаївської сільської ради».
2.17. від  09.01.2020  №  07-ОД  «Про  затвердження  Порядку  обробки

персональних  даних  у  виконавчому  комітеті  Миколаївської
сільської ради».

2.18. від 09.01.2020 № 08-ОД «Про взяття на обслуговування відділом
соціального  обслуговування  населення  вдома  Миколаївської
сільської ради».

2.19. від 13.01.2020 № 09-ОД «Про прийняття до виконання постанови
Сумського районного суду від  02 грудня 2019 року відносно гр.
Бугаєць С.М. для відбування громадських робіт».



2.20. від  14.01.2020  №  10-ОД  «Про  відзначення  на  території
Миколаївської  сільської  ради  у  2020  році  Дня  Соборності
України».

2.21. від 14.01.2020 № 11-ОД «Про скликання сорок п’ятої позачергової
сесії сільської ради сьомого скликання».

2.22. від  20.01.2020  №  12-ОД  «  Про  проведення  щорічної  оцінки
виконання  посадовими  особами  місцевого  самоврядування
покладених на них обов’язків та завдань у 2020 році».

2.23. від  20.01.2020  №  13-ОД  «  Про  скликання  сорок  шостої  сесії
сільської ради сьомого скликання».

2.24. від  24.01.2020  №  14-ОД  «Про  проведення  службового
розслідування».

2.25. від 24.01.2020 № 15-ОД «Про внесення змін до графіку відпусток
працівників Миколаївської сільської ради на 2020 рік».

2.26. від  03.02.2020  №  16-ОД  «Про  відповідальну  особу  у  сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми».

2.27. від 03.02.2020 № 17-ОД «Про обстеження нерухомого майна, що
мають  ознаки  безхазяйного  на  території  миколаївської  сільської
ради».

2.28. від 03.02.2020 № 18-ОД «Про скликання сорок шостої позачергової
сесії сільської ради сьомого скликання».

2.29. від 03.02.2020 № 19-ОД « Про передачу основних засобів».
2.30. від  03.02.2020  № 20-ОД «Про  внесення  змін  до  розпорядження

сільського голови № 103 від 17.09.2018р.».

3. Затвердити,  розпорядження  сільського  голови  про  відпустки,  які  були
прийняти в міжсесійний період:
3.1. від  28.12.2019  №  150-Від  «Про  продовження  відпустки

Янченко К.В. у зв’язку з вагітністю та пологами ».
3.2. від 20.01.2020 № 01-Від «Про надання відпустки Янченко К.В. для

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.».
3.3. від 20.01.2020 № 02-Від «Про відпустку Бідненко С.М.».
3.4. від 24.01.2020 № 03-Від «Про відпустку Кіхтенко Н.А.».
3.5. від 27.01.2020 № 04-Від « Про відпустку Обливанцової І.Ю.».
3.6. від 27.01.2020 № 05-Від « Про відпустку Шовкопляс О.С.».
3.7. від 03.02.2020 № 06-Від « Про відпустку Шевченко В.Ю.».
3.8. від 10.02.2020 № 07-Від «Про відпустку Палаженко М.С.».

4. Затвердити, розпорядження сільського голови про відрядження, які були
прийняті в міжсесійний період: 
4.1. від  24.01.2020  №  01-В  «  Про   направлення  на  навчання  для

підвищення кваліфікації».
4.2. від  10.02.2020  №  02-В  «  Про   направлення  на  навчання  для

підвищення кваліфікації».



Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ


