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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 101

 .09.2020     

Про надання дозволу на порушення
об’єктів благоустрою

Керуючись  статтею  30  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», статтею 26 1  Закону України "Про благоустрій населених пунктів», від-
повідно до рішення 36 сесії Миколаївської сільської ради сьомого скликання № 02
від 24.06.2019 року «Про затвердження Правил благоустрою та утримання тери-
торії населених пунктів Миколаївської сільської ради»,  розглянувши заяву ТОВ
Агрофірма «Северинівська» від 27.08.2020 року щодо необхідності  термінового
проведення  земляних  робіт  з  порушенням  об’єктів  благоустрою,  в  зв’язку  з
прокладенням  лінії  газопроводу  високого  тиску  для  забезпечення  процесів
господарської діяльності Товариства на території села Мар’ївка Сумського району
Сумської області   терміном на 45 календарних днів,  з метою виконання вимог
чинного  законодавства  та  дотримання  правил  благоустрою  населених  пунктів
громади, для забезпечення безперебійної роботи підприємства, виконавчий комі-
тет сільської ради, 

вирішив: 

1. Надати дозвіл ТОВ Агрофірма «Северинівська», код ЄДРПОУ 30879975,
на  порушення  об’єктів  благоустрою  при  проведенні  земляних  робіт,  з  метою
прокладення  лінії  газопроводу  високого  тиску  для  забезпечення  процесів
господарської  діяльності  Товариства,  на території  села Мар’ївка Сумського ра-
йону Сумської області.

  2. Термін дії дозволу на порушення об’єктів благоустрою та проведення
земляних робіт – до 17.10.2020 року.

3.  ТОВ  Агрофірма  «Северинівська»  привести  порушені  об’єкти
благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних робіт.

4. Контроль за виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сі-
льського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ 
 Оприлюднено 01.09.2020 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 104

 .09.2020     

Про влаштування ------------до комунального закладу
Сумської обласної ради – Улянівської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернат  на цілодобове перебування

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни: від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року № 221 «Про затверджен-
ня  Положення  про  спеціальну  школу  та  Положення  про  навчально-реабіліта-
ційний центр», від 01.06.2020 № 586 « Деякі питання захисту дітей в умовах боро-
тьби  з  наслідками  гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2», на підставі  заяви матері ------------- від 27.08.2020
року, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті Миколаївської сільської ради, з метою захисту прав та інтересів дитини,
виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1. Влаштувати неповнолітнього ----------------, --------- року народження, який

зареєстрований за адресою: ------------------Сумського району, Сумської області до
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  Улянівської  спеціальної  зага-
льноосвітньої школи-інтернату Білопільського району на цілодобове перебування
з 01.09.2020 по 01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми потребами.

2.  Службі  у  справах  дітей  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сі-
льської ради Сумського району забезпечити надання даного рішення виконавчого
комітету до Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністра-
ції.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Самотоя С.В.

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 01.09.2020 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 104

 .09.2020     

Про влаштування -----------
до комунального закладу Сумської обласної ради – 
Штепівського навчально-реабілітаційного
центру  на цілодобове перебування

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року № 221 
«Про  затвердження  Положення  про  спеціальну  школу  та  Положення  про  на-
вчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 « Деякі питання захисту ді-
тей в умовах боротьби з  наслідками гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2», на підставі  заяви матері ---------------
від 26.08.2020 року, враховуючи рішення комісії  з  питань захисту прав дитини
при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради, з метою захисту прав та
інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1.  Влаштувати  малолітнього  --------------------------,  --------------  року  народження,
який  зареєстрований  за  адресою:  ---------------------------  Сумського  району,
Сумської області  до комунального закладу Сумської обласної ради – Штепівсько-
го навчально-реабілітаційного центру на цілодобове перебування з 01.09.2020 по
01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми потребами.
2. Службі у справах дітей при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради
Сумського району забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Само-
тоя С.В.

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 01.09.2020 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 105

 02.09.2020     

Про влаштування ---------------
до комунального закладу Сумської обласної ради – 
Штепівського навчально-реабілітаційного центру
на цілодобове перебування

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів Украї-
ни: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року № 221 
«Про  затвердження  Положення  про  спеціальну  школу  та  Положення  про  на-
вчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 « Деякі питання захисту ді-
тей в умовах боротьби з  наслідками гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі заяви матері ------------- від
28.08.2020 року, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради,  з  метою  захисту  прав  та
інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1.  Влаштувати  неповнолітнього  ------------------,  -----------------  року  народження,
який зареєстрований за адресою: -----------------------, Сумського району, Сумської
області  до  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  Штепівського  на-
вчально-реабілітаційного  центру  на  цілодобове  перебування  з  01.09.2020  по
01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми потребами.
2. Службі у справах дітей при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради
Сумського району забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Само-
тоя С.В.

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 01.09.2020 


