
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 86

.08.2020      
Про уточнення поштової адреси
об’єктам нерухомості

Керуючись  підпунктом  10  пункту  «б»  статті  30,  пунктом   1  статті  52
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення
тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради сьомого скликання від 21.09.2017
року «Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни поштових
адрес  (виділення  в  окремий  поштовий  номер)  об’єктам  нерухомого  майна  в
населених  пунктах  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області»,  беручи  до  уваги  Тимчасовий  порядок  реалізації  експериментального
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 367,
розглянувши  та  обговоривши  заяву  ---------------------------,  жительки  села
Миколаївка,  -----------------------  Сумського  району  Сумської  області,  яка  є
спадкоємцем померлого --------------------------------,  власника житлового  будинку
по вул. ----------------------- в селі Миколаївка Сумського району Сумської області з
приводу уточнення адреси  об’єкту нерухомого майна по вулиці -------------------
села  Миколаївка  Сумського  району  Сумської  області,  в  зв’язку  з  виявленими
розбіжностями  у  правовстановлюючих  документах  на  житловий  будинок  та
земельну ділянку, а саме в свідоцтві про право власності на житловий будинок  від
11.10.1993  року,  що  належить  померлому  ------------------------  зазначена  адреса
місця  розташування  житлового  будинку  вул.  -------------------------,(до
перейменування -),  а в Державному акті на право приватної власності на землю
серії  ІІІ  –  СМ  №  012054  від  10.01.2002  року  виданого  на  ім’я  померлого
-----------------------  зазначене  місце  розташування  земельної  ділянки  село
Миколаївка  ---------------,   метою  приведення  у  відповідність  нумерації
домоволодінь  до  їх  фактичного  місця  розташування,  виконавчий  комітет
сільської ради,  

вирішив:
1.Уточнити адресу житлового будинку, який належав спадкодавцю ---------------- на
підставі  Свідоцтва  про  право  особистої  власності  на  житловий  будинок,  яке
видане  не  підставі  Рішення  виконкому  Миколаївської  сільської  ради  народних
депутатів  від  17.09.1993  року,  зареєстроване  в  Сумському  обласному  бюро
технічної  інвентаризації  на  праві  особистої  власності,  записаний  в  реєстрову
книгу № 3 за реєстровим № 560 сторінка 371 від 11.10.1993 року. 
Вважати  вірною  адресу  зазначеного  житлового  будинку:  село  Миколаївка
Сумського району Сумської області ----------------);



2. Уточнити адресу земельної ділянки площею 0.39 га., яка належала спадкодавцю
--------------------  на  підставі  Державного  акту  на  право  приватної  власності  на
землю IІІ – СМ № 012054 від 10.01.2002 року, для будівництва та обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  та  ведення  особистого  підсобного
господарства, виданого на підставі рішення Миколаївської сільської ради  від 05
червня  2001  року,  зареєстровано  в  книзі  записів  державних  актів  на  право
приватної власності на землю за № 280.
Вважати  вірним  місце  розташування   зазначеної  земельної  ділянки:  село
Миколаївка Сумського району Сумської області вул. --------------------

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 87

 .08.2020      

          Про здійснення контролю за охороною праці, 
          забезпечення соціального захисту працівників

                 Керуючись статтею 18, підпунктом 8 пункту «б» статті 34, статтею
40,  пункту1  статті  52  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законом  України  «Про  охорону  праці»  виконком  Миколаївської
сільської ради відмічає,  що на території громади  проводиться певна робота
з  зазначеного  питання.
          З  метою реалізації  державних гарантій  у  сфері  охорони праці,
забезпечення  додержання  вимог  законодавства  щодо  прав  працівників  у
галузі охорони праці було розроблено та затверджено рішенням виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради від 29.08.2019р. № 110 Положення про
здійснення  обстеження  посадовою  особою  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської  ради суб’єктів господарювання, що перебувають в
комунальній формі власності територіальної громади за дотриманням вимог
законодавства  з  питань  охорони  праці.
Протягом  2020  року  проведено  обстеження  2 підприємств,  4  установ  та
організацій, що перебувають в комунальній формі власності територіальної
громади.
              Для забезпечення соціальних гарантій працівників, сільською радою
постійно проводиться робота щодо підвищення рівня укладених колективних
договорів. Всього зареєстровано  ------- колективних договорів, а з початку
2020  року  зареєстровано  додатково  -------  нових  колективних  договорів..
Серед  учнів  шкіл  громади  було  проведено  конкурс  дитячого  малюнку
«безпечна праця очима дітей». 

           З огляду на вищевказане та з метою зниження загального рівня
травматизму,  здійснення  профілактичних  заходів,  спрямованих  на
покращення стану охорони праці, виконавчий комітет  сільської ради   

вирішив:

1. Підсумки роботи з питань охорони праці на підприємствах, в установах,
організаціях,  що  перебувають  в  комунальній  формі  власності  взяти  до
відома.

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій, суб’єктам
підприємницької діяльності, що використовують найману працю:

1) підвищити рівень особистої відповідальності керівників та працівників за

            



порушення вимог законодавства з охорони праці;

2) забезпечити дотримання вимог колективного договору щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення  рівня  охорони  праці,  попередження  випадків  виробничого
травматизму, професійних захворювань та аварій;

3)  забезпечувати  виконання  необхідних  профілактичних  заходів  у
відповідності із змінами обставин, передбачити збільшення обсягів видатків
на охорону праці;

4)  організувати  на  належному  рівні  проведення  інструктажів  з  питань
охорони праці, підвищити якість навчання всіх працівників, особливу увагу
звертати на навчання молодих працівників;

5)  посилити  контроль  за  технічним  станом  виробничого  обладнання,
дотриманням працівниками трудової  і  технологічної  дисципліни  та  вимог
чинного законодавства з охорони праці;

6) дотримуватися термінів проведення медичних оглядів та атестації робочих
місць  за  умовами  праці.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря виконавчого
комітету Бідненко С.М. 

               Сільський голова                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 29.07.2020

 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 88

 .08.2020      

Про стан виконання Припису Державної
екологічної інспекції у Сумській області

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 33, частиною першою статті 52
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  на виконання рішення
виконавчого  комітету  №  88  від  08.07.2020  року  «Про  виконання  припису
Державної  екологічної  інспекції  у  Сумській  області»,  заслухавши  інформацію
начальника  відділу  земельних  відносин охорони  навколишнього  середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій /Обливанцова І.Ю./
щодо  виконання  заходів   припису  Державної  екологічної  інспекції  у  Сумській
області від 01.07.2020 року  № 149/04 (далі - Припис),  з метою виконання вимог
чинного законодавства  в частині  здійснення  делегованих повноважень органів
виконавчої  влади  у  сфері  охорони  навколишнього  природного  середовища,
недопущення  порушень  термінів  виконання  припису,  виконавчий  комітет
сільської  ради

вирішив:
1. Прийняти  до  відома  інформацію начальника  відділу  земельних відносин,

охорони  навколишнього  середовища,  агропромислового  розвитку  та
розвитку сільських територій щодо стану виконання  Плану організаційно-
технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час позапланової
перевірки  виконання  приписів   Миколаївською  сільською  радою  та  її
виконавчими  органами  вимог  законодавства  в  частині  здійснення
делегованих  повноважень  у  сфері  охорони  навколишнього  природного
середовища  затверджених  рішенням  виконавчого  комітету  №  88  від
08.07.2020 року «Про виконання припису Державної екологічної інспекції у
Сумській області». /додаток 1/.

2. Відповідальним виконавцям визначеним в Плані заходів подати інформацію
у визначені терміни до відділу земельних відносин, охорони навколишнього
середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських територій. 

3. Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
Обливанцовій І.Ю. надавати інформацію до держаної екологічної інспекції у
Сумській області у визначені Приписом терміни. 

4. Стан  виконання  припису  розглянути  на  черговому  засіданні  виконавчого
комітету в жовтні місяці 2020 року. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 



земельних  відносин,  охорони  навколишнього  середовища,  агропромислового
розвитку та розвитку сільських територій /Обливанцова І.Ю./. 
        

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 89

 .08.2020      
Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 33 від 29.05.2020 року
та № 65 від 30.06.2020 року щодо підготовки об’єктів соціальної
сфери та  житлово – комунального господарства до осінньо – зимового
періоду 2020-2021 рр.
          

Керуючись  підпунктом  1  пункту  «а»  статті  29  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні, на виконання  рішення виконавчого комітету
№ 33 від 29.05.2020 року та № 65 від 30.06.2020 року щодо підготовки об’єктів
соціальної сфери та  житлово – комунального господарства до осінньо – зимового
періоду 2020-2021 рр. з  метою виконання заходів затверджених вищезгаданими
рішеннями, заслухавши інформацію начальника відділу житлово - комунального
господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та містобудування щодо проведених робіт по підготовці об’єктів
соціальної сфери, об’єктів житлово комунального господарства,    метою якісної
та своєчасної підготовки установ, комунальних закладів  сільської ради до роботи
в осінньо – зимовий період,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1. Інформацію начальника  відділу житлово - комунального господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування  з  приводу  виконання  заходів  по
підготовці  закладів  та  установ  сільської  ради  до  роботи  в  осінньо  –
зимовий період прийняти до відома. /Інформація додається/

2. Продовжити  роботу  по  виконанню  в  повному  обсязі  заходів  щодо
підготовки  установ,  організацій  та  об’єктів  житлово-комунального
господарства, розташованих на  території Миколаївської сільської ради
до роботи та якісного функціонування в осінньо – зимовий період 2021-
2021 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу
ЖКГ,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та містобудування.     

4. Стан готовності  об’єктів  житлово комунального господарства,  об’єктів
соціальної сфери до осінньо- зимового періоду заслухати на черговому
засіданні виконавчого комітету в вересні місяці 2020 року.

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ
     Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 90

 .08.2020      

Про затвердження фінансового плану
КНП Миколаївської сільської ради 
на 2021 рік 

Керуючись  статтею  27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  статтею  78  Господарського  кодексу  України,  відповідно  до  Порядку
складання, затвердження (погодження) та  контролю виконання фінансового плану
комунальними  некомерційними  підприємствами  Миколаївської  сільської  ради,
затвердженого рішенням тридцять восьмої сесії сьомого скликання Миколаївської
сільської ради від 08.08.2019р. № 17, заслухавши інформацію головного лікаря
комунального  некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  с.  Постольне»  Білінської
А.В.,  директора  комунального  некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  Різдва
Пресвятої  Богородиці»  Кіхтенко  Н.А.  розроблені  фінансові   плани
підпорядкованих ім  підприємств на 2021 рік,  виконавчий комітет  сільської
ради,

вирішив:
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства

«АЗПСМ с. Постольне»  Миколаївської сільської   ради на 2021 рік, що
додається.

2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» Миколаївської сільської  ради на
2021 рік, що додається.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виклначих органів ради (Северин
В.М.) 

         Сільський голова                                                             Сергій Самотой

Оприлюднено 29.07.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА



СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 91
 .08.2020      

Про стан торгівельного обслуговування
на території громади та дотримання
законодавства щодо захисту прав споживачів

 Керуючись  підпунктами, 2, 3 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве  самоврядування в  Україні» заслухавши інформацію начальника відділу
житлово  комунального  господарства,  комунальної  власності,  транспорту,
благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Ольшанської А.В. щодо
стану  торговельного  обслуговування  населення  сільської  ради  та  дотримання 
ними  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів,  виконавчий  комітет  
відмічає, що торгівельне  обслуговування населення  сільської ради здійснюють 
сімнадцять  закладів  торгівлі  товарами  повсякденного  попиту,  один  магазин
господарчих товарів, одна аптека, один заклад громадського харчування - бар. На
сьогодні  всі  заклади  торгівлі  працюють  в  умовах  адаптивного  карантину,
дотримуючись всіх протиепідемічних вимог. 

Скарг від населення щодо неякісного чи не вповні мірі надання послуг в
сфері торгівлі до виконавчого комітету не надходило.

Виходячи  із  вищезазначеного та з метою виконання вимог законодавства
щодо захисту прав споживачів,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію секретаря виконавчого комітету Бідненко С.М. щодо роботи 

закладів торгівлі в умовах адаптивного карантину та стану торгівельного 
обслуговування населення громади взяти до відома.

2. Інформацію начальника  відділу ЖКГ, комунальної власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Ольшанської А.В.
щодо стану  благоустрою території закладів торгівлі, що розташовані в 
населених пунктах громади  взяти до відома (додаток 1 додається).

3. Стан благоустрою території торгівельних закладів на території 
Миколаївської сільської ради визнати задовільним.

4. Рекомендувати підприємцям, які здійснюють господарську діяльність у 
сфері торгівлі та громадського харчування   на території населених пунктів 
Миколаївської сільської ради:
1) дотримуватися режиму роботи об'єктів в умовах адаптивного карантину; 

     2) забезпечити наявність сертифікатів якості на всі види продуктів;
3) дотримуватись розпорядку роботи закладу;
4) дотримуватись правил торгівлі горілчаними та тютюновими виробами;
5)  дбати  про  необхідність  забезпечення  магазинів  товарами  першої

необхідності;
6) не  допускати  реалізацію  товарів,  термін  придатності  яких  минув  та

товарами без сертифікатів якості;



7) постійно  проводити    роботу  з благоустрою   та  озелененню територій,
що прилягають  до    магазинів.

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 29.07.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 92

 .08.2020      

Про затвердження  звіту інспектора
з питань благоустрою про проведену
роботу на протязі 2019-2020 рр.

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись частиною  2 статті 10, статтею 40 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів»,  заслухавши інформацію інспектора з питань 
благоустрою Миколаївської  сільської ради» з метою  виконавчий комітет сільської
ради 

ВИРІШИВ:

1. Інформацію інспектора з питань благоустрою Миколаївської  сільської 
ради /Лисак Г.П./ щодо проведеної роботи на території громади взяти до ві-
дома.

2. Інспектору з питань благоустрою Миколаївської  сільської ради /Лисак Г.П./

1)  врахувати зауваження і пропозиції та продовжувати здійснювати свої 
повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України;

2) в своїй роботі керуватися посадовою інструкцією та  забезпечувати 
належний санітарний стан території у відповідності до затверджених 
Правил благоустрою населеного пункту Миколаївської сільської ради.

3. Контроль за організацією роботи інспектора з питань благоустрою покласти 
на першого заступника сільського голови Рябуху В.С. 

       

 Сільський голова                                                           Сергій   САМОТОЙ 

Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 93

 .08.2020      

Про стан виконання рішення виконавчого
комітету № 58 від 30.06.2020 року
щодо укладення на 2021 рік угод про співпрацю

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  на  виконання  рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської
ради № 58 від 3006.2020 року «Про укладання на 2021 рік угод про співпрацю»,
заслухавши  інформацію  заступника  сільського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Северин В.М.  щодо стану  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. Рішення виконавчого комітету від 30.06.2020 року № 58 «Про укладання
укладення  на  2021  рік  угод  про  співпрацю»  вважати  виконаним  в
повному обсязі.  

             Сільський голова                                                           Сергій Самотой 

Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 94

 .08.2020      с. Миколаївка

Про стан сплати орендної плати
та земельного податку

Керуючись підпунктом 1 пункту «б»  статті 33 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Земельним  Кодексом  України,  законом
України „Про землеустрій”, законом України „Про оренду землі”, законом України
„Про  плату  за  землю”  виконавчий  комітет  відмічає,  що  стан  використання
земельних  ділянок  на  території  сільської  ради  регулюється  у  відповідності  до
нормативно грошової  оцінки земель населених пунктів  Миколаївської  сільської
ради, а саме визначається розмір земельного податку, орендної плати за земельні
ділянки  державної  та  комунальної  власності,  а  також  земель
сільськогосподарського та не сільськогосподарського призначення з урахуванням
коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується
нормативна  грошова  оцінка  сільськогосподарських  угідь,  земель  населених
пунктів та інших земель не сільськогосподарського призначення станом на 1 січня
поточного року. 

Протягом поточного року, постійно вирішувалися земельні спори відповідно
до поданих заяв громадян, а також в робочому порядку без подання заяв за усними
зверненнями громадян.

Боржники по сплаті орендної плати за користування земельними ділянками
за звітний період відсутні. 
Станом на 01.08.2020 року до бюджету сільської ради надійшло коштів від сплати:
орендної  плати з юридичних осіб —__грн.,  орендної  плати з фізичних осіб —
грн.,  земельного податку з фізичних осіб —                грн., земельного податку з
юридичних осіб —                    грн.  Заключено договорів оренди з юридичними
особами —                , на сьогодні всі ці договори є діючими. 

З метою виконання вимог земельного законодавства на території сільської
ради,», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,  охорони

навколишнього  природного  середовища,  агропромислового  розвитку  та
розвитку  сільських  територій  сільської  ради  Обливанцової  І.Ю.   про
виконання умов договорів оренди прийняти до відома.

2. Інформацію начальника фінансового управління сільської ради Пашкурової
В.В. про  стан надходження коштів від сплати орендної плати та земельного



податку  за  земельні  ділянки,  які  орендуються  та  використовуються  на
території сільської ради прийняти до відома. 

3. Відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього  природного
середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських  територій
сільської ради /Обливанцова І.Ю./:

1)  при  вирішенні  питань  щодо  передачі  у  користування  земель  комунальної
власності неухильно дотримуватись вимог Земельного кодексу України;
2) контролювати стан заключення договорів оренди на земельні ділянки, строк дії
яких закінчується;   
3) взяти до уваги зміни в законодавстві та сприяти у приведенні договорів оренди
у відповідності до вимог водного та земельного законодавства;
4) ініціювати перегляд та переключення договорів оренди земельних ділянок  з
метою збільшення орендної ставки у відповідності до законодавства;    
3.        Фінансовому управлінню сільської ради /Пашкурова В.В./:
1)  постійно  проводити  аналіз  надходжень  до  сільського  бюджету  платежів
орендної плати та земельного податку.
4.  Стан сплати орендної плати та земельного податку розглянути на черговому
засіданні виконавчого комітету в грудні місяці 2020 року. 
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови /Северин В.М./ у відповідності  до розподілу  обов’язків. 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 29.07.2020



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 95

 .08.2020      с. Миколаївка

Про заходи до збереження кабельних ліній
електрозв’язку від пошкоджень

Відповідно  до  підпункту  2  пункту  «б»  статті  30 Закону  України  “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  з метою   забезпечення  надійної
роботи  ліній  зв’язку  та  виконання  постанови  КМ  України  від
29.01.1996  року  №  135  «Про  затвердження  Правил  охорони  ліній
електрозв’язку»  із  змінами  від  28.10.2004  р.  №  1465  «Про  заходи  по
забезпеченню збереження кабельних ліній зв’язку від пошкоджень,
беручи  до  уваги  звернення  ПАТ  “Укртелеком”  Сумської  філії,   виконавчий
комітет сільської ради 

вирішив:

1. Заборонити  на  території  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  в  місцях  проходження  підземних
кабельних  ліній  електрозв’язку,  проведення  будь-яких  земляних  робіт  на
глибині понад 30 (тридцять) см, зокрема заміну опор, підключення  до жи-
тлових будинків водогонів,  газопроводів та інших підземних комунікацій,
посадку дерев, викопування підвалів, колодязів та інших робіт, пов’язаних з
розриттям  ґрунту  без  попереднього  погодження  та  письмового  дозволу
землевпорядника та виклику на місце робіт працівників Сумської філії ПАТ
«Укртелеком». ( вулиця Іллінська, 2 місто Суми, телефон (0542) 77 01 02). 

2. Довести через засоби масової інформації, соціальні мережі інформацію про
те, що: 

1) виклик працівників підприємства електрозв’язку повинен бути здійснений
за 3 доби до початку виконання робіт;

2) винні в порушенні Правил охорони ліній електрозв’язку притягуються до
відповідальності, передбаченої чинним законодавством;

3) усі роботи, пов’язані з розкопуванням ґрунту в межах охоронних зон та по-
близу  трас  кабальних  ліній,  узгоджуються  з  Сумської  філією  ПАТ
«Укртелеком» і  проводяться  тільки  в  присутності  представників  підприє-
мства. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
сільського голови Рябуху В.С.

          
Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ



Оприлюднено 29.07.2020

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 96

 .08.2020      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. Отрощенко Ользі Іванівні  на видалення 2 (двох) дерев за адресою: с.

Миколаївка, вул. Назалежна,9 (згідно акту № 7 від 20 липня 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:

                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 Северин В.М.

     Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ



Оприлюднено 29.07.2020 


