
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 105

.09.2020     

 Про затвердження місцевого стратегічного
 плану дій з реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей на території
Миколаївської сільської ради
на 2020-2026 роки

Керуючись підпунктом 2 пункту «б» частини 1 статті  34,  статтями 32,40
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   відповідно  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р «Про
Національну  стратегію  реформування  системи  інституційного  догляду  та
виховання  дітей на  2017-2026 роки та  план  заходів  з  реалізації  її  I етапу»,  на
виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від
11.03.2020 № 95-ОД «Про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з
реформування  системи  інституційного  догляду  та  виховання  дітей  у  Сумській
області на 2020-2026 роки», беручи до уваги протокол міжвідомчої робочої групи
з  питань  охорони дитинства,  розвитку  системи соціальних,  освітніх,  медичних
послуг для підтримки дітей і сімей з дітьми у Миколаївській сільській раді від
00.00.2020 № 1, з метою належного захисту прав дітей в умовах децентралізації
державного управління, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1.   Затвердити  план  реформування  системи  інституційного  догляду  та
виховання дітей на території Миколаївської сільської ради на 2020-2026 роки.

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

Сільський голова                                                                    С.САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 106

 .09.2020     
 
Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 140, 146 Конституції України,
статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
статтею  1  Закону  України  «Про  охорону  дитинства»,  пунктами  21,  22,  23,  24
Порядку  провадження  органами  опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності  органів опіки та піклування,
пов'язаної  із  захистом  прав  дитини»,  за  поданням  служби  у  справах  дітей
Миколаївської сільської  ради, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, **********
**********  **********,  **  грудня  ****  року  народження  підстави  надання
статусу:

мати  дитини,  громадянка  **********  *****  **********,  **  ****  року
народження та батько дитини, громадянин ********** ********** **********, **
**** року народження згідно рішення Сумського районного суду Сумської області
від ** вересня **** року позбавлені батьківських прав (справа № );

Малолітній  **********  **********  **********,  **  грудня  ****  року
народження перебуває на повному державному утриманні в Сумському обласному
спеціалізованому будинку дитини.

2.Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради вжити заходів щодо
влаштування малолітньої  дитини **** **** ****,  **  ** **** р.н.  до  сімейних
форм виховання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби
у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району Сороку О.О.

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 107

 .09.2020      
        

Про стан роботи із зверненнями
громадян

  На  виконання  статті  40  Конституції  України,  підпункту  1  пункту  «б»
розділу 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  загального  відділу
виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на території
сільської  ради  виконком  сільської  ради  відмічає,  що  робота  із  зверненнями
громадян спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від
02.10.1996 року (зі змінами).

 На  підставі  Указу  Президента  України від  07.02.2008 року  № 109 «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови Сумської ОДА
№ 552 -  ОД від  21.09.2018 року «Про заходи щодо забезпечення реалізації  та
гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної
влади та органів  місцевого самоврядування»»,  проводиться робота  по розгляду
пропозицій, заяв, скарг громадян. Виконкомом сільської ради вживаються заходи,
які спрямовані на забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
громадян  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування. 

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян,
 виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію  начальника  загального  відділу  виконавчого  комітету

Лещенко А.М. взяти до відома (додається).

2. Керівникам відділів виконавчого комітету сільської ради, начальникам
управлінь сільської ради та керівникам комунальних підприємств:

1) забезпечити  дотримання  вимог  Закону  України  «Про  звернення
громадян»,  Указу  Президента  України  від  07.02.2008  №  109/2008  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування»;

2) продовжити  роботу  по  кваліфікованому,  неупередженому,
об’єктивному і  своєчасному розгляду звернень громадян з  метою оперативного
вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян;
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3) не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних
відповідей  на  звернення  громадян  та  порушень  строків  розгляду  звернень,
установлених законодавством;

4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для
обґрунтованих звернень громадян до органів  влади вищого рівня та  виявлення
причин, які породжують повторні та колективні звернення;

5) забезпечувати  першочерговий  прийом  звернень  інвалідів  війни,
учасників  бойових  дій,  Героїв  України,  приділяти  особливу  увагу
вирішенню проблем пільгових категорій громадян

3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.): 
1) посилити  контроль  за  своєчасним  і  якісним  розглядом  звернень

громадян  та  інформувати  керівництво  виконавчого  комітету  про  факти
несвоєчасного  подання  відповідей  відповідальними  виконавцями  та  прояви
формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками;

2) вжити заходів для приділення особливої уваги вирішенню проблем, з
якими  звертаються  інваліди,  ветерани  війни  та  праці,  багатодітні  сім’ї,  особи,
постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових
дій  та  члени  їх  сімей,  внутрішньо  переміщені  особи  та  інші  громадяни,  які
потребують соціального захисту та підтримки; 

3) інформувати заступників сільського голови за напрямками роботи про
факти  невчасного  чи  формального  підходу  до  розгляду  питань,  порушених  у
зверненнях громадян;

4) надавати методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за роботу
зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому;

5) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян у
відділах та управлінні, які входять до складу виконавчого комітету сільської ради
для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян;

6) продовжити у четвертому кварталі 2020 року роботу по вивченню стану
організації  роботи  із  зверненнями  громадян  та  вносити  відповідні
пропозиції щодо поліпшення роботи;

7) забезпечувати  умови  для  реалізації  громадянами  прав  на  письмове
звернення,  особистий  прийом,  обов’язкове  одержання  обґрунтованої
відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень;

4. Рішення виконавчого комітету № 49 від 30.06.2020 «Про стан роботи із
зверненнями  громадян  за  І  півріччя  2020  року»  вважати  таким,  що
втратило чинність. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 108

 
.09.2020                                                                                      с. Миколаївка
Про стан виконавської дисципліни

Відповідно  пункту  2  частини  другої  статті  52,  частини  другої  статті  54
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та
обговоривши  інформацію  начальника  загального  відділу  виконавчого  комітету
про стан виконавської дисципліни у Миколаївській  сільській  раді за ІІІ квартал
2020 року, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та персональної
відповідальності  за  виконання  посадових  обов’язків,  виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Інформацію  начальника  загального  відділу  /Лещенко  А.М./  про  стан

виконавської дисципліни у Миколаївській сільській раді за ІІІ квартал 2020
року взяти до відома (додається).

2. Стан  виконавської  дисципліни  в  виконавчих  органах  ради  вважати
задовільним. 

3. Першому  заступнику  сільського  голови,  заступнику  сільського  голови  з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  секретарю  виконавчого
комітету, начальникам відділів сільської ради:

1) активізувати  роботу,  спрямовану  на  своєчасне  виконання  завдань,
визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської ради
та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського
голови;

2) систематично  розглядати  на  засіданнях  та  нарадах  стан  виконання
доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та їх
попередження;

3) приділяти особливу увагу виконанню резолюцій у роботі з документами;
4) забезпечити  своєчасне  надання  до  загального  відділу  сільської  ради

матеріалів,  що  підтверджують  факти  надання  відповідної  інформації,
якість та змістовність цієї інформації, дотримуючись регламенту роботи
виконавчого комітету.

4. Загальному відділу виконавчого комітету сільської ради (Лещенко  А.М.):
      1)   здійснювати  щоденний контроль за  виконанням документів,  наданих

доручень  та  на  оперативних  нарадах  доповідати  про  стан  виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;

      2) щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у Миколаївській
сільській раді, про підсумки інформувати секретаря виконавчого комітету;

5



     3)  надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань   підвищення
рівня виконавської дисципліни;

   4.  Стан  виконавської  дисципліни  щоквартально  розглядати  на  засіданнях
виконавчого комітету.

    5.  Рішення  виконавчого  комітету  №  50  від  30.06.2020  року  «Про  стан
виконавської дисципліни протягом ІІ кварталу 2020 року» вважати таким, що
втратило чинність.

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  виконавчого
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 109
 .09.2020      

Про план роботи виконавчого комітету  
на ІV квартал 2020 року

Відповідно до статті 40, статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Регламенту  роботи  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 02
від 28.02.2017 року, з  метою якісного планування роботи виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради протягом третього кварталу 2020 року, виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету сільської ради /Бідненко С./ про
виконання плану роботи виконавчого комітету сільської ради ІІІ квартал 
2020 року прийняти до відома. /додаток 1 додається/.

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
на ІV квартал 2020 року. /додаток 2 додається/.

3. Першому заступнику сільського голови, заступнику сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, секретарю виконавчого комітету 
забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи. 

4. Загальному відділу виконавчого комітету здійснювати контроль за 
виконанням плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для виконання 
відповідних заходів.  

5. Рішення виконавчого комітету № 52 від 30.06.2020 року вважати таким, що 
втратило чинність. 

6. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконавчого  комітету Бідненко С.М. 

      Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЧЕТВЕРТИЙ

КВАРТАЛ 2020 РОКУ

№ 
п\п

Питання для розгляду Відповідаль
ний за 
підготовку 
матеріалів 

Дата 
підготовки 
проекту 
рішення 

Дата 
розгляду 

Доповідач
,
відповіда
льний за 
підготовк
у проєкту 
рішення 

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Жовтень
1.

 

Про схвалення звіту щодо виконання 
бюджету громади за 9 місяців 2020 
року. 

Бідненко 
С.М. 

29.09.2020 29.10.2020 Пашкурова
В.В.

2. Стан виконання Програми 
забезпечення пожежної безпеки та 
захисту населення і територій 
Миколаївської сільської ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру на 2020-2020 
роки» 

Бідненко 
С.М. 

29.09.2020 29.10.2020 Рябуха В.С.

5. Про стан виконання Програми охорони
природного навколишнього 
середовища Миколаївської сільської 
ради на 2020-2022 роки»   

Бідненко 
С.М. 

29.09.2020 29.10.2020 Обливанцо
ва І.Ю. 

6. Про стан виконання Програми 
розвитку земельних відносин та 
охорони земель на території 
Миколаївської сільської ради на 2020-
2022 роки

Бідненко 
С.М. 

29.09.2020 29.10.2020 Обливанцо
ва І.Ю.

Листопад
1. Про стан виконання Програми 

розвитку фізичної культури і 
спорту на території 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської 
області на 2019-2020 роки

Бідненко С.М. 29.10.2020 29.11.2020 Макшеєва 
Н.С.

2. Про стан виконання Програми 
ремонту, реконструкції та 
утримання доріг і тротуарів 
комунальної власності на 

Бідненко С.М. 29.10.2020 29.11.2020 Ольшанська 
А.В
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території Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 
роки. .

3. Про стан виконання Програми 
реформування та розвитку 
водопровідно – каналізаційного 
господарства Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 
роки»

Бідненко С.М. 29.10.2020 29.11.2020 Ольшанська 
А.В. 

4. Про стан виконання Програми 
вуличного освітлення населених
пунктів Миколаївської сільської
ради на 2020-2022 роки»

Бідненко С.М. 29.10.2020 29.11.2020 Ольшанська 
А.В.

5. Про стан виконання Програми 
поводження з твердими 
побутовими відходами на 
території Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 
роки». 

Бідненко С.М. 29.10.2020 29.11.2020 Ольшанська 
А.В.

Грудень

1.
План  роботи виконкому на 
перший квартал 2020 року.

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Бідненко 
С.М.

2. Про стан роботи із 
зверненнями громадян за 
четвертий квартал 2020 року.

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Лещенко 
А.М.

3.
Про стан виконавської 
дисципліни

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Лещенко 
А.М.

4. Про  виконання  делегованих
повноважень за 2020 рік

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Бідненко 
С.М.

5. Про стан виконання 
Комплексної програми 
розвиту освіти Миколаївської 
сільської ради

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Макшеєва 
Н.С.

6. Про стан виконання Програми
розвитку малого і середнього 
підприємництва на території 
Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2018-
2020 роки

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Северин 
В.М.
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7. Про стан виконання Програми
відшкодування компенсації за 
перевезення окремих 
пільгових категорій громадян 
на приміських маршрутах 
загального користування 
автомобільним транспортом 
на 2020 рік».

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Балаба Ю.О.

8. Про стан виконання Програми
соціально –економічного 
розвитку Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 
роки.

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Северин 
ВМ.
Шаповал 
Н.І.

9. Про стан виконання Програми
соціального захисту населення
Миколаївської сільської ради 
на 2020-2022 роки.

Бідненко С.М. 01.12.2020 30.12.2020 Глиненко 
Л.М.
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:
План організаційних заходів запланованих на IV квартал на території  

Миколаївської сільської ради
№
п/
п

        Назва заходу  Дата проведення Відповідальні

1 День людей похилого віку 1 жовтня відділ культури 
та роботи з 
молоддю

2 День захисника України 14 жовтня відділ культури 
та роботи з 
молоддю

3 День села Кровне 14 жовтня відділ культури 
та роботи з 
молоддю

4 День працівників культури 9 листопада відділ культури 
та роботи з 
молоддю

5 День працівника сільського 
господарства
(привітання трудових 
колективів зі святом) 

17 листопада відділ культури 
та роботи з 
молоддю

6 День пам’яті жертв 
голодомору

23 листопада відділ культури 
та роботи з 
молоддю

7 День місцевого 
самоврядування

07 грудня виконавчий 
комітет 

8 Привітання трудових 
колективів з новорічними 
святами 

25-29 грудня відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 110
 .09.2020      
Про виконання плану заходів щодо
реалізації у 2020 році на території
громади Стратегії комунікації у сфері
європейської інтеграції на 2018-2021 роки

Відповідно  до  статті  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  на  виконання  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від 21.07.2020 р.  № 325-ОД «Про план заходів  щодо реалізації  в
Сумській області у 2020 році Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції
на 2018-2021 роки», розглянувши розпорядження сільського голови від 22.07.2020
року № 94 – ОД «Про план заходів щодо реалізації на території Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  у  2020  році  Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської інтеграції», з метою забезпечення підтримки громадянами України
державної  політики  у  сфері  європейської  інтеграції,  членства  України  в
Європейському Союзі, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити План заходів щодо реалізації на території Миколаївської сільської

ради  Сумського  району   у  2020  році  Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської  інтеграції,  затверджених  розпорядженням  сільського  голови
від 22.07.2020 року № 94 – ОД. / додається/.

2.  Відповідальним  виконавцям  забезпечити  виконання  затверджених
розпорядженням  сільського  голови  та  схвалених  рішенням  виконавчого
комітету Плану заходів щодо реалізації на території Миколаївської сільської
ради  Сумського  району   у  2020  році  Стратегії  комунікації  у  сфері
європейської інтеграції у визначені терміни.  

3. Рішення виконавчого комітету № 51 від 16.04.2019 року «Про реалізацію на 
території Миколаївської сільської ради у 2019 році Стратегії комунікації у 
сфері європейської інтеграції на 201-2021 роки» вважати таким, що 
втратило чинність. 

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

         
Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 111
 .09.2020      
Про готовність об’єктів соціальної сфери, 
житлово комунального господарства до
роботи в умовах осінньо – зимового періоду
2020-2021 рр.
          Керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні,  на виконання  розпорядження голови
Сумської обласної державної адміністрації від 05.05.2020 року № 187 – ОД «Про
підсумки  проходження  опалювального  сезону  2019-2020  років  та  підготовку
галузей економіки до роботи в осінньо- зимовий період 2020-021 років у Сумській
області»,  рішення виконавчого  комітету  № 88  від  28.08.2020  року  щодо  стану
готовності об’єктів соціальної сфери та житлово – комунального господарства до
осінньо  –  зимового  періоду  2020-2021  рр.,  метою  якісного  проходження
опалювального періоду,  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. 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
вважати завершеною та виконаною в повному обсязі. 

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

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 112 

 .09.2020      
Про стан виконання рішення № 90 від 28.08.2020 року  
«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 контролю за дотриманням
підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері
благоустрою  території  населених  пунктів  громади,  виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:

1. Інформацію  інспектора  з  питань  благоустрою  Миколаївської  сільської
ради /Лисак Г.П./ щодо стану виконання зауважень та пропозицій отриманих
під час звітування про проведену роботу взяти до відома. 

2. Роботу інспектора з питань благоустрою вважати задовільною. 

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

       

         Сільський голова                                                             Сергій Самотой

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 113

 .09.2020      

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  Барабан  Лариси  Вікторівни  та  Барабан
Станіслава  Антоновича  документи  додані  до  заяви,  які  засвідчують  право
власності осіб кожного на ½ частку садового будинку та земельної ділянки при
ньому  розташованого  в  селищі  Рогізне  ,  садівниче  товариство  «Родючість»
будинок 9, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської
ради від 31.05.2018 року № 71 «Про переведення садового будинку у жилий»,
рішення тридцять четвертої сесії Северинівської сільської ради  Сумського району
Сумської  області  п’ятого  скликання  від  31.03.2010  року  «Про  впорядкування
адресного господарства с. Рогізне», відповідно до якого новозбудовану вулицю в с.
Рогізному  названо  «Лук’янівська»,  з  метою  впорядкування  нумерації
домоволодінь  та  приведення  їх  фактичного  місця  розташування,  виконавчий
комітет сільської ради,  

вирішив:
1.Уточнити адресу житлового будинку земельної ділянки при ньому належного гр.
Барабан  Станіславу  Антоновичу  та  Барабан  Ларисі  Вікторові  по  ½  частки
кожному  та:  селище  Рогізне  вулиця  Лук’янівська,  будинок  9  (дев’ять)
Сумського району Сумської області. 

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 114

 .09.2020      
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. Дігановій Наталії Борисівні  на видалення 6 (шість) дерев за адресою: с.

Руднівка, вул.  Центральна, 59 (навпроти) (згідно акту № 8 від 13 серпня
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 з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 115

 .09.2020      
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:
1.2. Хроленко Ніні Миколаївні  на видалення 1 (один) дерева за адресою: с.

Миколаївка, вул. Незалежна, 14 (згідно акту № 9 від 17 серпня 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 з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М. 

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

1



Оприлюднено 02.09.2020 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 116

.09.2020      

Про  погодження  фінансового  плану  комунального  некомерційного
підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 2021 рік

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  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 30.06.2020р. №
57, виконавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1. Погодити  фінансовий  план  комунального  некомерційного  підприє-
мства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної
медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 2021 рік (додається).

2.  Директору  Кіхтенко  Н.А.  підготувати  проект  відповідного  рішення  та
подати на розгляд і затвердження Миколаївській сільській раді фінансовий план та
штатний  розпис  комунального  некомерційного  підприємства  Миколаївської
сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сімейної  медицини  Різдва
Пресвятої Богородиці» на 2021 рік.

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

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.09.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 117

.09.2020      

Про  погодження  фінансового  плану  комунального  некомерційного
підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної
практики сімейної медицини с. Постольне» на 2021 рік

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  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 30.06.2020р. №
57,  виконавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1.   Погодити  фінансовий  план  комунального  некомерційного  підприємства
Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медици-
ни с. Постольне» на 2021 рік (додається).

2.  Головному лікарю Білінській А.В. підготувати проект відповідного рішення
та подати на розгляд і затвердження Миколаївській сільській раді фінансовий план
та  штатний  розпис  комунального  некомерційного  підприємства  Миколаївської
сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне»
на 2021 рік.
3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

1



Оприлюднено 02.09.2020 
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