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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 133

26.11.2020     

Про включення до порядку денного
засідання питання «Про схвалення проєкту
бюджету Миколаївської сільської 
територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно  до  статті  41,  на  виконання  підпункту 1  пункту «а»  статті  28
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання Бю-
джетного кодексу України, розглянувши подання фінансового управління Мико-
лаївської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Включити до порядку денного питання: «Про схвалення проєкту

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік»

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 134

26.11.2020     
 
Про виконання Програми розвитку
фізичної культури і спорту на території
Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області на 2019-2020 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 року № 02 «Про
затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту на території Мико-
лаївської сільської  ради на 2019-2020 роки» (далі -  Програма)  щодо створення
умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення громади
до активного відпочинку та масового спорту як важливої складової покращення
якості та тривалості активного життя, заслухавши звіт начальника відділу освіти,
молоді та спорту про хід і результати виконання заходів Програми, виконавчий
комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання заходів Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до
відома. Стан виконання заходів Програми за 2019-2020 рік вважати задовільним. 

2.Начальнику відділу освіти, молоді та спорту  Макшеєвій Н.С. підготувати на 
розгляд чергового засідання виконавчого комітету у грудні місяці Програму роз-
витку фізичної культури і спорту  Миколаївської сільської ради на 2021-2022 
роки. 

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

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 135

26.11.2020     

Про стан виконання Програми ремонту, 
реконструкції та утримання доріг і тротуарів
комунальної власності на території Миколаївської
сільської ради Сумського району
Сумської області на 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 23 «Про
затвердження Програми ремонту,  реконструкції  та  утримання доріг і  тротуарів
комунальної  власності  на  території  Миколаївської  сільської  ради на  2020-2022
роки»  (далі  -  Програма),  щодо  створення  належних  умов  руху  транспортних
засобів,  підвищення  безпеки  руху  автотранспорту  та  пішоходів,  зниження
аварійності  на  дорогах,  збереження  існуючої  мережі  доріг  та  подальшого
розвитку  дорожнього  господарства  населених  пунктів  громади,  заслухавши
інформацію начальника відділу житлово комунального господарства, комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою  подальшого
забезпечення належного ремонту, реконструкції  та утримання доріг і  тротуарів
комунальної  власності  на  території громади,  виконавчий  комітет  сільської
ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2.  Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В.: 
1) подати на чергове засіданні сільської ради зміни до Програми відповідно до за-
уважень та пропозицій виконавчого комітету;
2)  в  2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
ремонту, реконструкції та утримання доріг і тротуарів комунальної власності на
території населених пунктів громади. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сі-
льського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднення 27.11.2020 року

Звіт про виконання заходів програми ремонту, реконструкції та утримання
доріг і тротуарів комунальної власності на території Миколаївської сільської

ради на 2020-2022 роки.

Придбання і встановлення дорожніх знаків та знаків населених пунктів.
За багаторазовими зверненнями відділу ЖКГ до ДП «Дороги Сумщини» на території

Миколаївської сільської ради встановлені наступні знаки населених пунктів: с. Склярівка,
с. Рогізне, с. Степаненкове, с. Лікарське. с. Софіївка, с. Спаське, с. Кровне, с. Руднівка, с.
Надярне, с.Вербове.

Миколаївською сільською радою було придбано дорожні знаки на два об'єкти, а саме:
- с. Постольне пров Миру придбано два дорожніх знаки № 3.3 згідно ДСТУ 4100-

2002 (рух вантажних автомобілів заборонено)
- с.Кровне вул. Польова придбано три дорожніх знаки:

1) дорожній  знак  №  3.3  згідно  ДСТУ  4100-2002  (рух  вантажних  автомобілів
заборонено);

2) дорожній знак № 5.29.1.1 згідно ДСТУ 4100-2014, який позначає дорогу, яка не
має наскрізного проїзду;

Також придбався дорожній знак № 2.2 (STOP), який залишився в резерві Миколаї-
вської сільської ради до його необхідності.

Загальна сума витрат на придбання  дорожніх знаків  на комунальні дороги Мико-
лаївської сільської ради складає 4005,00 тис.грн.

Нанесення дорожньої розмітки в цьому році не проводилось.

Придбання матеріалів для посипання доріг населених пунктів.

В цьому році Миколаївською сільською радою були придбані наступні матеріали:

- придбання відходів  битої  цегли та бетонної  плити б/у  на  суму 66 500,00
тис .грн;

- придбання  фракційного  матеріалу  на  суму  92 000  тис.  грн.
А також сільською радою заплановані кошти на придбання пісщано-соляної
суміші на суму 12 000 тис. грн.

Проведення робіт по очистці доріг та вулиць від снігу в зимовий період.

 Миколаївською сільською радою заплановані кошти на:

- послуги з чистки від снігу на суму 11 928,00 тис. грн. 
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Проведення поточного ремонту доріг.

З травня місяця надавалась послуга автогрейдера на загальну суму 52 800 тис.грн.
Загальна протяжність доріг на грейдерування в цьому році складає 14 км.

Поточний ремонт комунальних  доріг в цьому році був зроблений  в с.Северинівка
та с.Кекине на суму 209 000 тис.грн.                                               В населених пу-
нктах  Миколаївської сільської ради був проведений  ямковий ремонт доріг та під-
сипка  по вул. Набережній; вул.Незалежна с. Миколаївка, вул. Центральна 
с.Спаське, вул. Труда; вул. Болгарська  с. Лікарське, вул. Головашівська с. 
Степаненкове, вул. Сумська с. Руднівка, вул. Садова; вул.Шляхівська с.Кровне, 
вул.Першотравнева; вул.Зарічна; вул.Молодіжна с.Капітанівка; вул.Шевченка; 
вул.Зарічна с.Кекине.                                                                                                        
В ямковий ремонт та підсипка доріг  увійшли наступні послуги: 

- послуги по перевезенню відходів битої цегли та бетонної плити б/у на суму
204 856,00 тис.грн

- послуги по перевезенню фракційного матеріалу на суму 44 500 тис.грн. 

Будівництво (реконструкція) тротуару с. Постольне.

Захід в цьому році не виконано.

Проведення капітального ремонту та реконструкції доріг.

  На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету було спів фінансування на суму 1 689 911,73  
тис. грн на поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення 
наступних доріг:                                                                                                      -Со-
фіївка-Миколаївка-Хотінь (0191513);                                                                              
-Софіївка-Яструбине(0191503);                                                                                       
-Перехрестівка-Гриценкове (С191533).

Також в цьому році була оплачена експертиза проектно-кошторисної документа-
ції: «Капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка від буд.№1 до буд.№43 в с. 
Миколаївка Сумського району Сумської області»

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, 
розвитку інфраструктури
та містобудування                                                                           А. Ольшанська      
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 136

26.11.2020     

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 22 «Про
затвердження Програми реформування та розвитку водопровідно – каналізаційно-
го господарства  Миколаївської  сільської  ради на 2020-2022 роки»  (далі  -  Про-
грама) зі змінами внесеними рішенням сесії сільської ради від 23.12.2019 № 05 та
рішення сесії сільської ради від 28.05.2020 року № 06 щодо покращення забезпе-
чення  населення  громади якісною питною водою,  підвищення ефективності  та
надійності  функціонування  систем водопостачання  та  водовідведення,  заслуха-
вши  інформацію  начальника  відділу  житлово  комунального  господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою
подальшого  реформування  та  розвитку  водопровідно  –  каналізаційного
господарства населених пунктів громади, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2.  Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В.: 
1) подати на чергове засіданні сільської ради зміни до Програми відповідно до за-
уважень та пропозицій виконавчого комітету;
2)  в  2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
реформування  та  розвитку  водопровідно  –  каналізаційного  господарства
населених пунктів громади. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сі-
льського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року
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Звіт про виконання заходів програми «Реформування та розвиток водо-
провідно-каналізаційного господарства Миколаївської ОТГ» на 2020-2022

роки.                                                                                        

Реконструкція водонапірних веж

В с. Кровне ТОВ «Лора» в особі директора Шкарупи Віктора Федоровича був ви-
конаний поточний ремонт водонапірної вежі на суму 19870 грн.без ПДВ.

В  с.  Миколаївка  по  вул.  Пролетарська  45  КП  «Господар»  здійснив  поточний
ремонт водонапірної вежі на суму 20 299,08 тис.грн

Поточний ремонт (заміна певної ділянки) водогонів.

Послуги  з  поточного  ремонту  водопровідної  мережі  в  с.Северинівка  по  вул.
Шкільна 4 здійснив КП «Господар». Вартість послуги складає 11 517,40 тис. грн.

В с. Кекине по вул. Зарічній робітниками Миколаївської сільської ради був ви-
конаний  поточний  ремонт  водогону   по  вул.  Зарічна,  вартість  матеріалу  для
заміни певної ділянки водогону складає 700 грн.

А також в  с.  Склярівка ТОВ «Лора» в  особі  директора  Шкарупи Віктора  Фе-
доровича виконано  захід з поточного ремонту водопроводу ( заміна водопровід-
ної  труби  Ду150мм  х15  метрів  та  чистка  башти  Рожновського).     Башта  та
свердловина не обліковуються на балансі Миколаївської сільської ради. Сільська
рада  здійснила  допомогу  в  спів  фінансуванні  з  ТОВ  «РОДЮЧІСТЬ»  на  суму
25 986 тис. грн без ПДВ.

 Ремонт вуличних колонок. 

Групою «Благоустрою» була здійснена заміна крану виличної колонки по вулиці
Шевченка с. Миколаївка. Вартість крана складає 85 гривень.

 Заміна насосів.                                                                                                                 
Виконано захід по заміні насосу в с. Кекине по вул. Центральній, вул.Садова та в 
селі Миколаївка по вул. Пролетарська. Загальна сума придбання трьох насосів 
становить 28 065,00 тис.грн.

     Встановлення автоматики.

Енергетиком Миколаївської сільської ради були розроблені схеми автоматики для
водопровідних башт Рожновського. В 2020 році був здійснений захід по заміні
автоматики на башті Рожновського в селі Кекине по вул.Садовій, с.Капітанівка ,
с.Рогізне. Було придбано обладнання на загальну суму 17 686,00 тис.грн.
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Виконаний захід з розмежування показників лічильників електроенергії на 
артсвердловинах Миколаївської сільської ради за наступними адресами:             - 
С-ще Рогізне вул.Шкільна,                                                                                               
- с. Кровне вул. Шляхівська,                                                                                             
- с. Мар'ївка по вул. Іванова

Загальна сума заходу, з урахування придбання  матеріалу складає 33 921,55тис. 
грн.

 Встановлення пожежних гідрантів.

В цьому році ФОП Шкарупою О.В.  виконано послугу по встановленню пожеж-
них гідрантів на водонапірних баштах за адресами:                                                      
-с. Капітанівка,вул. Зарічна                                                                                              
-с. Миколаївка, вул. Пролетарська. вул. Перемоги                                                        
- с. Рогізне, вул. Шкільна;

- с.Северинівка, вул.Молодіжна;                                                                                      
- с.Мар'ївка, вул.Іванова;                                                                                                   
- с.Постольне, вул.Миру;                                                                                                  
-с.Кровне, вул. Центральна.

Загальна сума послуги складає 38 560,00 грн.

Організація  зон  санітарної  охорони  водних  об'єктів.
ФОП Шкарупою О.В.   виконано послугу  по  встановленню огорожі  санітарно-
захисної зони на артезіанських свердловинах та баштах за адресами:  с.Постольне,
пров.Миру  та  в  с.Миколаївка  по  вул.   Пролетарська  .  Загальна  сума  послуги
складає 18 000 без ПДВ.

                  

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, 
розвитку інфраструктури
та містобудування                                                                        А. Ольшанська            
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 137

26.11.2020     

Про стан виконання Програми вуличного
освітлення населених пунктів Миколаївської
сільської на 2020-2022 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року № 21 «Про
затвердження Програми вуличного освітлення  Миколаївської  сільської  ради на
2020-2022  роки»  (далі  -  Програма)  щодо  відновлення,  реконструкції  та
будівництво  мереж  зовнішнього  електричного  освітлення,  покращення  стану
благоустрою  населених  пунктів  громади,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу житлово комунального господарства, комунальної власності, транспорту,
благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування  про  хід  виконання
заходів Програми за 2020 рік, з метою подальшого відновлення та реконструкції
вуличного освітлення населених пунктів громади, виконавчий комітет сільської
ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2.  Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
Ольшанській А.В.: 
1) подати на чергове засіданні сільської ради зміни до Програми відповідно до за-
уважень та пропозицій виконавчого комітету;
2)  в  2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
відновлення,  реконструкції  та  будівництва  мереж  зовнішнього  електричного
освітлення населених пунктів громади. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сі-
льського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднення 27.11.2020 року

Звіт про виконання заходів програми вуличного освітлення населених пу-
нктів Миколаївської ОТГ на 2020-2022 роки

Видача технічних  умов приєднання електрообладнання до електричних ме-
реж та виготовлення проектно-кошторисної документації

 В цьому році виконана реконструкція вуличного освітлення Миколаївської сі-
льської ради за наступними адресами:                                                                         -
с. Миколаївка  по вул. Перемоги, Молодіжна, Шевченка, Урожайна                    
(КТП 72) 142 483,06 тис. грн                                                                                            
-с. Кровне по  вул. Центральна                                                                                 
(КТП 727) 218 207,82 тис. грн.                                                                                         
-с. Капітанівка по вул. Першотравнева, вул. Перемоги, вул. Молодіжна, вул. Ми-
ру.                                                                                                                        (КТП 
76) 296 679,07тис.грн

 - с. Бурчак по вул. Переяслова на суму 146 192,19 тис .грн.                                        

Придбання необхідних матеріалів та обладнання.

Був виконаний захід по заміні лічильника обліку електроенергії на вуличне осві-
тлення в с. Постольне. Послугу здійснив ПАТ «Сумиобленерго». Сума послуги 
складає, включаючи лічильник 671,70  тис. грн.

Також були придбані лампочки  для заміни освітлення на території Миколаївської
сільської ради  в кількості 100 штук. 

Був придбаний матеріал для проведення вуличного освітлення в наступних 
населених пунктах: 

назва населеного 
пункту та адреса

Назва  матеріалу Кількість Ціна, 
грн

с. Софіївка (від 
вулиці Центральна
до повороту на 
Миколаївку) 500 
метрів

ліхтар 5 шт 3500
крюк 10 шт 430
анкера 18 шт 160
кабель 500 метрів 6750
лента бандажна 20 метрів 520
скрепа до банд. ленти 20 шт 200
ЗПА 1 2 шт 80
ЗПА м 10 шт 280

11 920
с. Над'ярне 
150 метрів 

ліхтар 2 шт 1400
крюк 3 шт 129
анкера 5 шт 80
кабель 150 метрів 1750
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лента бандажна 7 метрів 182
скрепа до банд. ленти 7 шт 70
ЗПА 1 2 80
ЗПА м 4 шт 112

3803

с.Миколаївка 
250 метрів 
(вул.Перемого, 
вул.Садова)

ліхтар 5 шт 3500
крюк 5 шт 215
анкера 9 шт 144
кабель 250 метрів 3375
лента бандажна 17 метрів 442
скрепа до банд. ленти 17 шт 170
ЗПА 1 2шт 80
ЗПА м 10 шт 280

8206
с. Склярівка 
250 метрів 

ліхтар 5 шт 3500
крюк 5 шт 215
анкера 9 шт 144
кабель 250 метрів 3375
лента бандажна 17 метрів 442
скрепа до банд. ленти 17 шт 170
ЗПА 1 2 шт 80
ЗПА м 10 шт 280

8206
с.Спаське 
150 метрів
вул.Низова 

ліхтар 2 шт 1400
крюк 3 шт 129
анкера 5 шт 80
кабель 150 метрів 1750
лента бандажна 7 метрів 182
скрепа до банд. ленти 7 шт 70
ЗПА 1 2 80
ЗПА м 4 шт 112

3803
Загалом 35 938

А також в цьому році планується провести вуличне освітлення в наступних 
населених пунктах:

с. Кровне               
вул. Шляхівська 
500 метрів;
с. Склярівка          
вул. Соборна 
800 метрів.

ліхтар 12 шт (5 на ост.) 5 600
крюк 30 шт (20 на ост.) 430
анкера 56шт  (38 шт на 

ост)
160

кабель 1300 метрів(500м.
на ост)

13 500
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лента бандажна 60 метрів (40 
метр. на ост)

520

скрепа до банд. ленти 60 шт (на ост.) 0
ЗПА 1 6 шт (на ост) 0
ЗПА м 26 шт (на ост0 0

Загалом 20 210 

Оплата затрат на монтаж обладнання та лабораторні виміри.

 В адміністративних приміщеннях та клубах Миколаївської сільської ради 
проводились  електролабораторні випробування та позачергова технічна переві-
рка роботи засобів обліку електроенергії суму  5001,26 тис.грн. 

Оплата поточного ремонту обладнання зовнішнього освітлення.

Заміна  світлодіодного ліхтаря, який був на гарантії  в с. Миколаївка по вулиці 
Першотравнева.

 

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, 
розвитку інфраструктури
та містобудування                                                                        А. Ольшанська  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 138

26.11.2020     

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

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 10.12.2019 року № 21 «Про
затвердження  Програми  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на
території  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки»  (далі  -  Програма)
щодо ліквідації  несанкціонованих сміттєзвалищ на території  населених пунктів
громади,  впровадження  роздільного  збирання  твердих  побутових  відходів,
заслухавши інформацію начальника відділу житлово комунального господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  про  хід  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік,  з  метою
зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я
людей, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про хід виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати незадовільним. 
2. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
в  2021  році  посилити  контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері
поводження з твердими побутовими відходами. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника сі-
льського голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року
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Звіт про виконання заходів програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки

Заходи програми

1. Виконано. 30.06.2020 року виконавчим комітетом Миколаївської сільської 
ради були затверджені схеми санітарної очистки населених пунктів. 

2. Виконано. З початку поточного року та станом на сьогодні комунальним
підприємством «Господар» МСР ліквідовано 693 м³ сміття.

3. Не виконано.  На території  Миколаївської  сільської  ради в 2020 році  не
укладались договори  з населенням по вивезенню ТПВ.

4. Не виконано. В цьому році не створювалась мережа приймальних пунктів
вторинної сировини.

5. Не виконано. В цьому році не розроблялись заходи щодо зменшення нега-
тивного впливу ТПВ на довкілля і здоров'я населення громади .

6. Виконується. Інспектором з питань благоустрою постійно проводяться 
роз’яснювальні роботи з населенням щодо поводження з твердими 
побутовими відходами.  Також інспектор з питань благоустрою та відділом 
ЖКГ розробляється інформаційний буклет «Життя без сміття», який буде 
висвітлюватись на сайті Миколаївської сільської ради, з метою інформуван-
ня  мешканців сільської ради щодо правил охорони навколишнього при-
родного середовища.

7. Не виконано.   В цьому році не було виконано  впровадження  новітніх
технологій, сучасних та ефективних засобів механізації збирання та вивезе-
ння ТПВ.

8. Виконується. В цьому році розроблена програма щодо встановлення сміт-
тєвих баків на території населених пунктів громади на 2021 рік.

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, 
розвитку інфраструктури
та містобудування                                                                        А. Ольшанська      
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 139

26.11.2020     

Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації на території громади у 2020 році 
Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України 

Відповідно  до  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації від 02.11.2020 року № 548- ОД «Про план заходів щодо реалізації у
Сумській  області  у  2020  році  Концепції  вдосконалення  інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 – 2020 роки»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
забезпечення  підтримки  громадянами  України  державної  політики  у  сфері
євроатлантичної інтеграції , виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:

1. Затвердити план заходів щодо реалізації  на території  громади Миколаї-
вської  сільської  ради  вдосконалення  інформування  громадськості  з  питань
євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік згідно додатку.

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
доручити відділу культури та роботи з молоддю сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голо-
ви з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднення 27.11.2020 року
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Додаток  1  до  рішення ви-
конавчого комітету № 139
від 26.11.2020 року

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації на території громади Концепції вдосконалення інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2020 рік

1. Вивчення та висвітлення у соціальних мережах, на офіційному сайті сі-
льської ради актуальних питань співробітництва України з НАТО.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

2. Наповнення  веб-сайту  сільської  ради  інформацією  про  невійськові
ініціативи НАТО, зокрема у сфері екології, енергетики, ядерної і  радіаційно, кібе-
рнетичної та інформаційної безпеки.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

3. Наповнення  веб-сайту  сільської  ради  інформацією з  питань  державної
політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближен-
ня з НАТО.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

4.  Прийняття  участі  у  навчанні  з  питань  державної  політики  у  сфері
євроатлантичної інтеграції України. 

Відділ культури та роботи з молоддю
При умові проведення навчання

5. Забезпечення розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних видань із
питань євроатлантичної інтеграції (брошури, плакати, листівки, календарі тощо).

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року

6.  Організація  для  учнів  загальноосвітніх  навчальних закладів  виховних
годин, бесід, конкурсів творчих робіт з питань  євроатлантичної інтеграції Украї-
ни.

Відділ освіти, молоді та спорту
Упродовж року в режимі онлайн

7. Проведення  у  бібліотечних  закладах,  об’єктах  дозвіллєвої  роботи
громади книжкових виставок, переглядів літератури про євроатлантичну інтегра-
цію України.

Відділ культури та роботи з молоддю
До кінця 2020 року (у режимі онлайн)

Секретар виконавчого комітету                                        С.БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 140

26.11.2020     

Про розгляд заяви гр. ---------------
щодо  взятті на квартирний облік

Керуючись пп.2 п «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Постановою Ради  Міністрів  Української  РСР і  української  республі-
канської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, статтею 34 Житлового
кодексу Української РСР, п. 13 Правил обліку громадян та надання їм житлових
приміщень, розглянувши заяву -----------------. від 07.10.2020 року про постановку
її на квартирний облік за місцем реєстрації як особу, яка потребує поліпшення жи-
тлових умов, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Відмовити  -------------------,  ---------------  року  народження,  жительці  села
--------------------,  у  взятті  на  квартирний  облік  при  виконавчому  комітеті
Миколаївської  сільської  ради  у  зв’язку  з  відсутністю підстави  для  визначення
громадянки потребуючою поліпшення житлових умов. 

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

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 141

26.11.2020     

Про уточнення адреси
житлового будинку та місце розташування
земельної ділянки належних 
гр. --------

Відповідно до  підпункту 10 пункту «б» статті 30  Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Положення  про  порядок  присвоєння  та
зміни поштових адрес (виділення в окремий поштовий номер) об’єктам нерухомо-
го майна в населених пунктах Миколаївської  сільської ради Сумського району
Сумської  області»,  затвердженого  рішенням  №  03  тринадцятої  сесії  Миколаї-
вської сільської ради сьомого скликання від 21.09.2017 року, розглянувши заяву
гр. -----------------., жительки села ---------------- щодо уточнення поштової адреси
належних їй на праві приватної власності житлового будинку з господарськими
будівлями, який відповідно до правовстановлюючих документів знаходиться за
адресою: село --------------, вулиця ----------------, буд. -------------------- та земельною
ділянкою з цільовим призначенням для індивідуального житлового будівництва
та ведення особистого селянського господарства,  яка відповідно до державного
акту  на  право  власності  на  землю  розташована  селі  -------------,  вул.
----------------------,  з  метою уточнення місця розташування земельної ділянки на
якій побудований об’єкт нерухомості, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Уточнити об’єктам житлової нерухомості з господарськими будівлями та
спорудами,  та  місце  розташування  земельної  ділянки,  що  належать  на  праві
приватної  власності  гр.  ----------------------,  наступну  адресу:  Сумська  область,
Сумський район, село -----------------, вулиця -------------------.

2.  Рекомендувати  гр.  ------------------------  звернутися  до  Державного  реє-
стратора, з метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно,  пов’язаних з  уточненням місця  розташування  належної  їй
земельної ділянки.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря  ви-
конавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднення 27.11.2020 року

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 142

26.11.2020     

Про обмеження перебування дітей у закладах
дозвілля, громадського харчування, на вулицях
та інших громадських місцях у вечірній та нічний
час на території Миколаївської сільської ради

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 5, 20-1 Закону України «Про охорону дитинства», ст.180-1, 184 Кодексу Украї-
ни про адміністративні  правопорушення, Закон України від 16.05.2013 року №
243-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку
перебування у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або закла-
дах громадського харчування у нічний час», враховуючи рішення протоколу поза-
чергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської сільської
ради від 09.11.2020 № 35, з метою попередження злочинності як з боку дітей, так і
проти них, стимулювання відповідальності батьків за виховання та розвиток дітей
, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1.  Обмежити  перебування  у  закладах  дозвілля,  громадського  харчування,  на
вулицях та  інших громадських місцях у  вечірній  та  нічний час  без  супроводу
батьків або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 16 років з 22.00 до 06.00 години
на території Миколаївської сільської ради Сумського району.
2. Зобов’язати керівників, власників, орендарів об’єктів торгівлі (кафе, барів, літ-
ніх майданчиків) та інших закладів громадського харчування:
2.1. не допускати дітей віком до 16 років у заклади громадського харчування на
території сільської ради з 22.00 до 06.00 без супроводу принаймні одного з батьків
чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за
неї персональну відповідальність, 
2.2. у період з 22.00 до 06.00 години вимагати у відвідувачів таких закладів доку-
менти, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.
3. Зобов’язати керівників, власників, орендарів об’єктів торгівлі (магазинів, кафе,
барів,  літніх  майданчиків)  забезпечити  наявність  інформаційних  табличок  про
заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та
тютюнових виробів особам, які не досягли 18-ти років.
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4. Рекомендувати працівникам органів Національної поліції України в Сумській
області:
4.1. під час несення служби приділяти особливу увагу місцям скупчення молоді у
вечірній час;
4.2. при виявленні дітей без супроводу дорослих у вечірній та нічний час проводи-
ти стосовно них дії, які передбачені чинним законодавством;
4.3. посилити контроль за недопущенням продажу алкогольних та тютюнових ви-
робів неповнолітнім.
5. Секретарю виконавчого комітету (Бідненко С.М.) оприлюднити дане рішення
на офіційному сайті Миколаївської сільської ради Сумського району.
  

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ
 

Оприлюднення 27.11.2020 року
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 143

26.11.2020     

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет сільської ради ви-
рішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Романченку  Олександру  Володимировичу  на  видалення  6  (шести)

дерев за адресою: с. Кровне, вул. Центральна, 70 (згідно акту № 11 від 09
листопада 2020 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обли-
ванцовій 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  В.Северин. 
Сільський голова                                    Сергій САМОТОЙ
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Оприлюднення 27.11.2020 року

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 145

26.11.2020     
Про виконання припису Сумського
районного сектору Управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській
області у сфері техногенної 
та пожежної безпеки

                   Керуючись підпунктом 9 пункту «б» статті 38, частиною першою
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши
припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та поже-
жної безпеки (далі – Припис) № 85 від 09 жовтня 2020 року Сумського районного
сектору Управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Сумській області,  з   метою виконання вимог чинного законодавства  в  частині
реалізації заходів спрямованих на поліпшення пожежної та техногенної безпеки в
закладах комунальної власності сільської ради та забезпечення виконання пору-
шень, виявлених під час перевірки, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1.  Затвердити План  усунення недоліків відповідно до припису про усунення
порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки № 85
від 09.10.2020 року, № 90 від 09.10.2020 року Сумського районного сектору
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській
області /далі – План заходів/ /додаток 1/.  
2.  Відповідальним особам забезпечити виконання Плану заходів у визначені те-
рміни.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського
голови Рябуху В.С. 

 Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 
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Оприлюднення 27.11.2020 року
ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

Відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки № 85 від «09» жовтня 2020 року

№
з/п

Порушення, яке необхідно усунути Відповідальна особа за
виконання

строк ви-
конання

Відмітка
про ви-
конання

Северинівський сільський будинок культури
1. Приміщення  обладнати  системами  протипожеж-

ного захисту (автоматична пожежна сигналізація,
система оповіщення про пожежу, система пожеж-
ного  спостереження)  відповідно  до  вимог  ДБН
В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і
споруд. Системи протипожежного захисту».

Рябуха В.С. 31.12.2023

2. Будівлю обладнати пристроями захисту від пря-
мих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2023

3. З’єднання,  відгалуження  та  окінцювання  жил
проводів  і  кабелів  виконати  за  допомогою
опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.01.2021

4. Провести заміри опору ізоляції і перевірку спра-
цювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.2021

5. Підтвердити відношення усіх горючих декорацій і
сценічного оформлення до важкозаймистих мате-
ріалів, або обробити їх вогнезахисними засобами.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

31.12.2021

6. Дерев’яні конструкції сценічної коробки оброби-
ти вогнезахисними засобами, що забезпечують І
групу вогнезахисної ефективності.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

7. Евакуаційні виходи з холів та з будівлі обладнати
покажчиками з написом «Вихід».

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

8. Влаштувати  адресний  вказівник  (назва  вулиці,
номер будинку, на фасаді будівлі або інших ви-
дних місцях).

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

9. В приміщеннях з   пожежонебезпечними зонами
всі  світильники  з  лампами  розжарювання
оснастити  захисним  суцільним  склом
(ковпаками).

Родя С.В.
Прийменко Р.М.

31.12.2021

10. Керівником визначити обов’язки посадових осіб
щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,  не  при-
значені  відповідальні  за пожежну безпеку,  а  та-
кож за утримання й експлуатацію засобів проти-
пожежного захисту.

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови 

24 від
11.02.201
9, 120 від
05.10.202

0р
11. На об’єкті відповідним документом (наказом, ін-

струкцією тощо) встановити протипожежний ре-
жим,  який  включає:  порядок  утримання  шляхів
евакуації; визначення спеціальних місць для курі-
ння;  порядок  застосування  відкритого  вогню;
порядок  використання  побутових  нагрівальних
приладів; порядок проведення тимчасових поже-
жонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки
транспортних засобів; порядок прибирання; поря-
док  відключення  від  мережі  електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі поже-
жі; порядок огляду й зачинення приміщень після
закінчення  роботи;  порядок  проходження
посадовими особами навчання й перевірки знань з

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови
№  25 від
11.02.201

9р



2

питань  пожежної  безпеки;  порядок  організації
експлуатації  і  обслуговування  наявних  засобів
протипожежного  захисту;  порядок  проведення
оглядів електроустановок, опалювального, венти-
ляційного, технологічного та іншого інженерного
обладнання; порядок дій у разі виникнення поже-
жі.

12. Для об’єкту розробити та затвердити керівником
або уповноваженою посадовою особою інструкції
про заходи пожежної безпеки.

Родя С.В. Грудень
2020

13. Розробити та вивісити на видимих місцях плани
(схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

Листопад
2020

14. Дерев’яні  конструкції  покриття  будівлі  піддати
вогнезахисному оброблянню.

Рябуха В.С. 31.12.2023

15. Висоту  та  ширину  у  просвіті  евакуаційних  ви-
ходів (дверей) де здійснено їх заміну виконати не
менше за 2,0 х 0,8 метра (центральний вхід, кіно-
проекційна, кабінет директора та інші).

Рябуха В.С. 31.12.2021

16. Всі  відгалужувальні  та  з’єднувальні  коробки
закрити кришками з  негорючих або важкогорю-
чих матеріалів (підвальний поверх).

Прийменко Р.М. 31.12.2021

17. На шляху евакуації при виході з зали для засідань
прибрати  поріг  висотою більше 0,05  метра,  або
замінити його пандусом.

Рябуха В.С
Гончаренко О.В.

31.12.2021

18. Приміщення електрощитової відокремити проти-
пожежними  перегородками  та  протипожежними
дверима.

Рябуха В.С. 31.12.2021

19. Всі  евакуаційні  виходи з залу для глядачів  роз-
блокувати, обладнати запорами, що можуть бути
легко відчинені зсередини. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2022

20. Забезпечити миття планшета сцени водним розчи-
ном, що містить вогнезахисну речовину.

Родя С.В. 31.12.2021

21. Будинок забезпечити нормативним запасом води
для  потреб  зовнішнього  пожежегасіння  на  ви-
падок пожежі (від пожежного гідранту або праце-
здатного  пожежного  резервуару  або   водойми
пристосованої для забору води, що розташовані в
радіусі 200 метрів від будинку).

Рябуха В.С. 31.12.2028

22. Встановити (вивісити) покажчик місця розташу-
вання найближчого джерела зовнішнього проти-
пожежного водопостачання.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

31.12.2021

23. Пожежні  крани  привести  в  працездатний  стан.
Організувати  проведення  їх  технічного  обслу-
говування і перевірки на працездатність.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

24. Пожежні  крани  укомплектувати  пожежним
рукавом та стволом, а також важелем для полег-
шення відкривання вентиля.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

25. Вбудовані  шафи  пожежних  кранів  забезпечити
отворами  для  провітрювання,  пристосувати  для
опломбування та  візуального огляду їх  без  роз-
кривання. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

26. Переносні вогнегасники розмістити шляхом наві-
шування на вертикальні конструкції на висоті не
більше 1,5 м від рівня підлоги, а також шляхом
установлювання в пожежні шафи.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

27. По периметру покрівлі влаштувати огородження. Рябуха В.С. 31.12.2028

28. У приміщеннях клубу влаштувати шафу для збе-
рігання  засобів  індивідуального  захисту  органів
дихання для саморятування людей під час пожежі
(кількість засобів індивідуального захисту органів
дихання визначається за кількістю обслуговуючо-
го персоналу).

Родя С.В.
Ступчук С.А.

31.12.2021
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29. Не  допускати  захаращення  меблями,  обладнан-
ням, різними матеріалами коридори поверхів.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

Листопад
2020

30. Виконати відступку нормативних розмірів від ди-
мової труби до підшиви даху, або захистити кон-
струкції підшиви негорючими матеріалами.

Рябуха В.С. 31.12.2021

31. На доповнення до схематичного плану евакуації
розробити та затвердити керівником інструкцію,
що  визначає  дії  персоналу  щодо  забезпечення
безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не
рідше одного разу на півроку проводити практи-
чні тренування.

Родя С.В. 31.12.2021

32. Об’єкт забезпечити телефонним зв’язком. Рябуха В.С. 31.12.2028

33. Двері виходів із залу для глядачів обладнати при-
строями  для  самозачинення  та  ущільненнями  у
притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2026

34. Не допускати проведення масових заходів,  коли
засоби та системи протипожежного захисту є не-
справними.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

постійно

35. На об’єкті розмістити інформацію про заходи без-
пеки  та  відповідну  поведінку  населення  в  разі
виникнення аварії.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

Грудень
2020

36. Організувати евакуаційні заходи щодо працівни-
ків та майна під час виникнення надзвичайних си-
туацій.

Родя С.В. Грудень
2020

37. Керівному складу пройти навчання з питань ци-
вільного захисту та техногенної безпеки.

Самотой С.В.
Родя С.В.

31.12.2021

38. Забезпечити  працівників  об’єкта  засобами  коле-
ктивного та індивідуального захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

39. Забезпечити  проведення  об’єктових  тренувань  і
навчань з питань цивільного захисту.

Самотой  С.В.
Родя С.В.

31.12.2021

40. Проектну  документацію  на  проведення  буді-
вельно-монтажних  робіт  по  реконструкції  сі-
льського  будинку  привести  у  відповідність  до
вимог  законодавства,  будівельних  норм,
державних  стандартів  і  правил  (перепланування
вестибюлю  центрального  входу  виконано  без
урахування розрахованих на момент будівництва
шляхів  евакуації;  влаштування  дверей  з  розмі-
рами менше нормативних; влаштування на шля-
хах  евакуації  приладів  опалення;  відсутність
проектних  рішень  по  приведенню  в  належний
стан  системи  внутрішнього  протипожежного
водопроводу,  обладнання  приміщень  системами
протипожежного захисту та інші).

Самотой С.В. 31.12.2021

41. Об’єкт  після  завершення  на  ньому  будівельно-
монтажних робіт по покрівлі та реконструкції бу-
динку  культури,  привести  у  відповідність  до
вимог нормативно-правових актів з пожежної без-
пеки  (на  покрівлі  відсутнє  огородження  та  си-
стема блискавкозахисту, не виконані роботи з во-
гнезахисного обробляння дерев’яних конструкцій
горищного покриття; перепланування вестибюлю
центрального входу виконано без урахування роз-
рахованих на момент будівництва шляхів евакуа-
ції;  влаштування  дверей  з  розмірами  менше
нормативних;  влаштування  на  шляхах  евакуації
приладів опалення; відсутність проектних рішень
по приведенню в належний стан системи внутрі-
шнього протипожежного водопроводу, обладнан-
ня приміщень  системами  протипожежного захи-
сту та інші).

Самотой С.В. 31.12.2021
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42. Забезпечити відстань від бокових поверхонь ко-
тла до горючих матеріалів не менше 0,7м та від
топкового  отвору  до  горючих  матеріалів  не
менше 1,25м.

Рябуха В.С. 31.12.2021

43. Приміщення підвального поверху розчистити від
сторонніх горючих речей та матеріалів.

Родя С.В.
Ступчук С.А.

31.12.2021

44. Вбудовану на рівні підвального поверху котельну
забезпечити виходом безпосередньо назовні.

Самотой С.В. 31.12.2028

45. Не допускати експлуатацію котельної, що розмі-
щена  безпосередньо  під  залом  для  глядачів  зі
сценою.

Самотой С.В. 31.12.2028

46. Влаштувати  не  менше  двох  вікон  розміром
0,75х1,2  метра  з  приямками  для  підвального
поверху,  в  якому  внаслідок  проведених  буді-
вельно-монтажних робіт влаштовано котельну та
зберігаються горючі речовини і матеріали.

Самотой С.В. 31.12.2028

47. Другий евакуаційний вихід з підвального поверху
розблокувати,  обладнати  запорами,  що  можуть
бути легко відчинені зсередини.

Рябуха В.С. 31.12.2028

48. Привести до нормативних значень (R60) клас во-
гнестійкості металевих костурів сходів.

Рябуха В.С. 31.12.2021

49. Приміщення,  в  яких  розміщено  міжповерхові
сходи (центральний вхід) відокремити від суміж-
них приміщень протипожежними перегородками
1-го типу з відповідним заповненням в них прорі-
зів протипожежними перегородками 2-го типу.

Рябуха В.С. 31.12.2021

50. Двері сходових кліток обладнати пристроями для
самозачинення та ущільненням в притулах.
 

Рябуха В.С. 31.12.2021

51. Вікна сходової клітки забезпечити створками або
фрамугами,  що  відчиняються площею не менше
1,2 м2 на поверх.

Рябуха В.С. 31.12.2028

52. Виконати в нішах, або на висоті не менше за 2,2
метра  прилади системи опалення, що влаштовані
на шляхах евакуації в сходовій клітці.

Рябуха В.С. 31.12.2028

53. Прибрати  з  приміщення  електрощитової  всі
сторонні предмети, речі і матеріали.

Ступчук С.В. Листопад
2020

54. Приміщення призначена для зберігання горючих
матеріалів (декорації, костюми) відокремити про-
типожежною перегородкою 1-го типу з відповід-
ним заповненням в ній дверного прорізу проти-
пожежними дверима 2-го типу.

Рябуха В.С. 31.12.2028

55. Демонтувати перегородку якою зменшено шири-
ну  шляху  евакуації  по  холу  на  центральному
вході  до  будівлі,  ширина  і  довжина  якого  ви-
значалась відповідним розрахунком за погоджен-
ням  з
органами державного пожежного нагляду залеж-
но від необхідного часу евакуації людей із залів
для
глядачів. Або провести відповідні розрахунки та
погодити їх.

Самотой С.В. 31.12.2021

Постольненський сільський клуб
56. Приміщення  обладнати  системами  протипожеж-

ного захисту (автоматична пожежна сигналізація,
система оповіщення про пожежу, система пожеж-
ного  спостереження)  відповідно  до  вимог  ДБН
В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і
споруд. Системи протипожежного захисту».

Рябуха В.С. 31.12.2025

57. Приміщення  забезпечити  вогнегасниками  згідно
норм належності для локалізації і ліквідації мож-
ливих пожеж у їх початковій стадії розвитку.

Родя С.В. 31.12.2021
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58. Наявний  пожежний  щит  укомплектувати  згідно
норм  належності(вогнегасники,  покривало  з  не-
горючого теплоізоляційного матеріалу або повсті
розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2
шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.).

Родя С.В. 31.12.2021

59. Дерев’яні  конструкції  покриття  будівлі  піддати
вогнезахисному оброблянню.

Рябуха В.С. 31.12.2024

60. Будівлю обладнати пристроями захисту від пря-
мих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2025

61. Влаштувати  адресний  вказівник  (назва  вулиці,
номер будинку, на фасаді будівлі або інших ви-
дних місцях).

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

62. Провести заміри опору ізоляції і перевірку спра-
цювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.062021

63. В приміщеннях з   пожежонебезпечними зонами
всі  світильники  з  лампами  розжарювання
оснастити  захисним  суцільним  склом
(ковпаками).

Родя С.В.
Прийменко Р.М.

31.12.2021

64. Керівником визначити обов’язки посадових осіб
щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,  не  при-
значені  відповідальні  за пожежну безпеку,  а  та-
кож за утримання й експлуатацію засобів проти-
пожежного захисту.

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови

№ 
24 від

11.02.201
9, № 120

від
05.10.202

0р
65. На об’єкті відповідним документом (наказом, ін-

струкцією тощо) встановити протипожежний ре-
жим,  який  включає:  порядок  утримання  шляхів
евакуації; визначення спеціальних місць для курі-
ння;  порядок  застосування  відкритого  вогню;
порядок  використання  побутових  нагрівальних
приладів; порядок проведення тимчасових поже-
жонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки
транспортних засобів; порядок прибирання; поря-
док  відключення  від  мережі  електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі поже-
жі; порядок огляду й зачинення приміщень після
закінчення  роботи;  порядок  проходження
посадовими особами навчання й перевірки знань з
питань  пожежної  безпеки;  порядок  організації
експлуатації  і  обслуговування  наявних  засобів
протипожежного  захисту;  порядок  проведення
оглядів електроустановок, опалювального, венти-
ляційного, технологічного та іншого інженерного
обладнання; порядок дій у разі виникнення поже-
жі.

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови
№  25 від
11.02.201

9р

66. Для об’єкту розробити та затвердити керівником
або уповноваженою посадовою особою інструкції
про заходи пожежної безпеки.

Родя С.В. Грудень
2020

67. Організувати  та  забезпечити  проведення  ін-
структажів з питань пожежної безпеки  для праці-
вників.

Родя С.В. постійно

68. Підтвердити відношення усіх горючих декорацій і
сценічного оформлення до важкозаймистих мате-
ріалів, або обробити їх вогнезахисними засобами.

Родя С.В.
Вільбік В.А.

31.12.2021

69. Дерев’яні конструкції сценічної коробки оброби-
ти вогнезахисними засобами, що забезпечують І
групу вогнезахисної ефективності.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.21
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70. Покажчики  з  написом  «Вихід»,  влаштовані  над
евакуаційними  виходами  з  залу  для  глядачів,
привести в працездатний стан та забезпечити їх
функціонування.

Прийменко Р.М.
Вільбік В.А.

31.12.2021

71. З’єднання,  відгалуження  та  окінцювання  жил
проводів  і  кабелів  виконати  за  допомогою
опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021

72. Переносні вогнегасники розмістити шляхом наві-
шування на вертикальні конструкції на висоті не
більше 1,5 м від рівня підлоги, а також шляхом
установлювання в пожежні шафи.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

73. Будинок забезпечити нормативним запасом води
для  потреб  зовнішнього  пожежегасіння  на  ви-
падок пожежі (від пожежного гідранту або праце-
здатного  пожежного  резервуару  або   водойми
пристосованої для забору води, що розташовані в
радіусі 200 метрів від будинку).

Рябуха В.С. 31.12.2028

74. Встановити (вивісити) покажчик місця розташу-
вання найближчого джерела зовнішнього проти-
пожежного водопостачання.

Родя С.В.
Вільбік В.А.

31.12.2021

75. Провести технічне обслуговування вогнегасників. Родя С.В. 31.12.2021

76. У приміщеннях клубу влаштувати шафу для збе-
рігання  засобів  індивідуального  захисту  органів
дихання для саморятування людей під час пожежі
(кількість засобів індивідуального захисту органів
дихання визначається за кількістю обслуговуючо-
го персоналу).

Родя С.В.
Вільбік В.А.

31.12.2021

77. Оформити журнал очищення димоходів від сажі
для фіксації  результатів.  Чищення димоходу від
сажі здійснювати не рідше ніж один  раз на три
місяці,  перед  початком  та  після  опалювального
сезону. 

Родя С.В. 31.12.2021

78. Об’єкт забезпечити телефонним зв’язком. Рябуха В.С. 31.12.2028

79. Двері виходів із залу для глядачів обладнати при-
строями  для  самозачинення  та  ущільненнями  у
притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2028

80. Забезпечити миття планшета сцени водним розчи-
ном, що містить вогнезахисну речовину.

Родя С.В. 31.12.2021

81. Не допускати проведення масових заходів,  коли
засоби та системи протипожежного захисту є не-
справними.

Вільбік С.В. постійно

82. На об’єкті розмістити інформацію про заходи без-
пеки  та  відповідну  поведінку  населення  в  разі
виникнення аварії.

Родя С.В. Грудень
2020

83. Організовати евакуаційні заходи щодо працівни-
ків та майна під час виникнення надзвичайних си-
туацій.

Родя С.В. Грудень
2020

84. Керівному складу пройти навчання з питань ци-
вільного захисту та техногенної безпеки.

Самотой СВ 31.12.2021

85. Забезпечити  працівників  об’єкта  засобами  коле-
ктивного та індивідуального захисту.

Родя СВ 31.12.2021

86. Забезпечити  проведення  об’єктових  тренувань  і
навчань з питань цивільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2021

87. На шляху евакуації при виході зі сцени прибрати
поріг  висотою  більше  0,05  метра,  або  замінити
його пандусом.

Рябуха В.С.
Гончаренко О.В.

31.12.2021

88. Замінити  горючі  опоряджувальні  матеріали  стін
та стелі у залі для глядачів на негорючі, або під-
твердити, що показники пожежної небезпеки за-
значених матеріалів не вище ніж: Г2, В2, Д2, Т2.

Родя С.В. 31.12.2025
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89. Демонтувати горючі  оздоблювальні  матеріали  зі
стелі  в  холі,  або  підтвердити  що  їх  показники
пожежної небезпеки (не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2 в
протоколі або сертифікаті) на матеріал.

Рябуха В.С. 31.12.2025

90. Не допускати використання газового обладнання
в прибудованій котельній або заборонити можли-
вість одночасного перебування в  будівлі  більше
50 осіб.

Родя С.В.
Вільбік В.А.

постійно

Кекинський об’єкт дозвіллєвої роботи
91. Дерев’яні  конструкції  покриття  будівлі  піддати

вогнезахисному оброблянню.
Рябуха В.С 31.12.2027

92. Будівлю обладнати пристроями захисту від пря-
мих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2028

93. З’єднання,  відгалуження  та  окінцювання  жил
проводів  і  кабелів  виконати  за  допомогою
опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021

94. Підтвердити відношення усіх горючих декорацій і
сценічного оформлення до важкозаймистих мате-
ріалів, або обробити їх вогнезахисними засобами.

Родя С.В.
Рябуха О.В.

31.12.2021

95. Дерев’яні конструкції сценічної коробки оброби-
ти вогнезахисними засобами, що забезпечують І
групу вогнезахисної ефективності.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

96. Приміщення  обладнати  системами  протипожеж-
ного захисту (автоматична пожежна сигналізація,
система оповіщення про пожежу, система пожеж-
ного  спостереження)  відповідно  до  вимог  ДБН
В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і
споруд. Системи протипожежного захисту».

Рябуха В.С. 31.12.2028

97. Провести заміри опору ізоляції і перевірку спра-
цювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.2021

98. На об’єкті відповідним документом (наказом, ін-
струкцією тощо) встановити протипожежний ре-
жим,  який  включає:  порядок  утримання  шляхів
евакуації; визначення спеціальних місць для курі-
ння;  порядок  застосування  відкритого  вогню;
порядок  використання  побутових  нагрівальних
приладів; порядок проведення тимчасових поже-
жонебезпечних робіт; правила проїзду та стоянки
транспортних засобів; порядок прибирання; поря-
док  відключення  від  мережі  електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі поже-
жі; порядок огляду й зачинення приміщень після
закінчення  роботи;  порядок  проходження
посадовими особами навчання й перевірки знань з
питань  пожежної  безпеки;  порядок  організації
експлуатації  і  обслуговування  наявних  засобів
протипожежного  захисту;  порядок  проведення
оглядів електроустановок, опалювального, венти-
ляційного, технологічного та іншого інженерного
обладнання; порядок дій у разі виникнення поже-
жі.

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови
№  25 від
11.02.201

9р

99. Організувати  та  забезпечити  проведення  ін-
структажів з питань пожежної безпеки  для праці-
вників.

Родя С.В. постійно

100. Евакуаційні виходи з холів та з будівлі обладнати
покажчиками з написом «Вихід».

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

101. Провести технічне обслуговування вогнегасників. Родя С.В. 31.12.2021

102. В приміщенні, біля входу, встановити пожежний
щит  укомплектований  згідно  норм  належності

Родя С.В. 31.12.2021
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(вогнегасники,  покривало  з  негорючого  тепло-
ізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 x 2
м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт.,
сокири - 2 шт.).

103. Будинок забезпечити нормативним запасом води
для  потреб  зовнішнього  пожежегасіння  на  ви-
падок пожежі (від пожежного гідранту або праце-
здатного  пожежного  резервуару  або   водойми
пристосованої для забору води, що розташовані в
радіусі 200 метрів від будинку).

Рябуха В.С. 31.12.2028

104. Встановити (вивісити) покажчик місця розташу-
вання найближчого джерела зовнішнього проти-
пожежного водопостачання.

Родя С.В.
Рябуха О.В.

31.12.2021

105. Переносні вогнегасники розмістити шляхом наві-
шування на вертикальні конструкції на висоті не
більше 1,5 м від рівня підлоги, а також шляхом
установлювання в пожежні шафи.

Родя С.В.
Рябуха О.В.

31.12.2022

106. Влаштувати  адресний  вказівник  (назва  вулиці,
номер будинку, на фасаді будівлі або інших ви-
дних місцях).

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

107. У приміщеннях клубу влаштувати шафу для збе-
рігання  засобів  індивідуального  захисту  органів
дихання для саморятування людей під час пожежі
(кількість засобів індивідуального захисту органів
дихання визначається за кількістю обслуговуючо-
го персоналу).

Родя С.В.
Рябуха О.В.

31.12.2021

108. Електрощити,  групові  електрощитки  оснастити
схемами  підключення  споживачів  з  поясню-
вальними  написами  і  вказаним  значенням
номінального  струму  апарата  захисту  (плавкої
вставки).

Прийменко Р.М. 31.12.2021

109. Оформити журнал очищення димоходів від сажі
для фіксації  результатів.  Чищення димоходу від
сажі здійснювати не рідше ніж один  раз на три
місяці,  перед  початком  та  після  опалювального
сезону.

Родя С.В. 31.12.2021

110. Керівником визначити обов’язки посадових осіб
щодо  забезпечення  пожежної  безпеки,  не  при-
значені  відповідальні  за пожежну безпеку,  а  та-
кож за утримання й експлуатацію засобів проти-
пожежного захисту.

Самотой С.В. Розпоря-
дження

сільсько-
го голови

№ 
24 від

11.02.201
9, № 120

від
05.10.202

0р
111. Об’єкт забезпечити телефонним зв’язком. Рябуха В.С. 31.12.2028

112. Двері виходів із залу для глядачів обладнати при-
строями  для  самозачинення  та  ущільненнями  у
притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2028

113. Забезпечити миття планшета сцени водним розчи-
ном, що містить вогнезахисну речовину.

Родя С.В. 31.12.2021

114. Не допускати проведення масових заходів,  коли
засоби та системи протипожежного захисту є не-
справними.

Рябуха О.В. постійно

115. На об’єкті розмістити інформацію про заходи без-
пеки  та  відповідну  поведінку  населення  в  разі
виникнення аварії. 

Родя С.В. Грудень
2020
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116. Організувати евакуаційні заходи щодо працівни-
ків та майна під час виникнення надзвичайних си-
туацій.

Родя С.В. Грудень
2020

117. Керівному складу пройти навчання з питань ци-
вільного захисту та техногенної безпеки.

Самотой С.В. 31.12.2021

118. Забезпечити  працівників  об’єкта  засобами  коле-
ктивного та індивідуального захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

119. Забезпечити  проведення  об’єктових  тренувань  і
навчань з питань цивільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2031

120. Забезпечити відстань від бокових поверхонь ко-
тла до горючих матеріалів не менше 0,7м та від
топкового  отвору  до  горючих  матеріалів  не
менше 1,25м.

Рябуха В.С. 31.12.2021

121. Підлогу  під  топковими  дверцятами  (топковим
отвором)  захистити  металевим  листом розміром
0,7x0,5 м, що розташовується своїм довгим боком
уздовж печі.

Рябуха В.С.
Рябуха О.В.

Грудень
2020

122. Прибрати  з  приміщення  котельної  всі  сторонні
предмети, речі і матеріали.

Рябуха О.В. Листопад
2020

123. Замінити горючі опоряджувальні матеріали стелі
у залі для глядачів на негорючі, або підтвердити,
що  показники  пожежної  небезпеки  зазначених
матеріалів не вище ніж: Г2, В2, Д2, Т2.

Рябуха В.С. 31.12.2028

124. Демонтувати горючі  оздоблювальні  матеріали  зі
стелі  в  холі,  або  підтвердити  що  їх  показники
пожежної небезпеки (не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2 в
протоколі або сертифікаті) на матеріал.

Рябуха В.С. 31.12.2028

125. Приміщення,  в  якому  встановлено  тепло-
генератор на твердому паливі,  відокремити про-
типожежними  дверима  2-го  типу  від  суміжного
приміщення.

Рябуха В.С. 31.12.2024

126. Не допускати випадки підвішування світильників
безпосередньо  на  струмопровідні  проводи
(кабінет керівника закладу).

Прийменко Р.М.
Рябуха О.В.

31.12.2021

Миколаївський сільський будинок культури
127. Обладнати  приміщення  системами  протипожеж-

ного захисту (автоматична пожежна сигналізація,
система оповіщення про пожежу, система пожеж-
ного спостереження).

Рябуха В.С. 31.12.2022

128. Обробити у будинку дерев’яні  елементи горищ-
них покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахи-
сту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефе-
ктивності.

Рябуха В.С. 31.12.2022

129. Обладнати будівлю пристроями захисту від пря-
мих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2022

130. Обладнати  світловими  покажчиками  з  написом
«Вихід»  виходи  з  залу  для  глядачів,  планшета
сцени.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

131. Провести  технічне  обслуговування  та  перевірку
на  працездатність  пожежних  кранів  (не  рідше
одного разу на рік) шляхом пуску води з реєстра-
цією  результатів  перевірки  у  спеціальному  жу-
рналі обліку технічного обслуговування. Забезпе-
чити справність пожежних кранів.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

132. Обробити дерев’яні конструкції сценічної короб-
ки вогнезахисними засобами, що забезпечують І
групу вогнезахисної ефективності.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021
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133. Забезпечити  будівлі  та  приміщення первинними
засобами  пожежогасіння:  вогнегасниками,  ящи-
ками з піском, бочками з водою, покривалами з
негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожеж-
ними  відрами,  совковими  лопатами,  пожежним
інструментом,  які  використовуються  для локалі-
зації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії роз-
витку відповідно до норм належності.

Родя С.В. 31.12.2021

134. Провести заміри опору ізоляції і перевірки спра-
цювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.2021

135. Здійснити з’єднання, відгалуження та окінцюван-
ня жил проводів і кабелів за допомогою опресува-
ння, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021

136. Визначити для приміщень виробничого, складського
призначення категорії щодо вибухопожежної та

пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б
В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, бу-
динків та зовнішніх установок за вибухопожежною

та пожежною небезпекою», а також класи зони
згідно з «Правилами будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок».

Самотой С.В. 31.12.2023

137. Укомплектувати  пожежні  крани  пожежними
рукавами однакового з ними діаметра та ствола-
ми,  а також важелями для полегшення відкриван-
ня вентилей. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

138. Завести та в подальшому вести журнал обліку во-
гнегасників.

Родя С.В. Грудень
2020

139. Встановити  на  об’єкті  відповідним  документом
протипожежний режим.

Родя С.В. Грудень
2020

140. Провести з усіма працівниками інструктажі з пи-
тань пожежної безпеки.

Родя С.В. постійно

141. Забезпечити  усі  приміщення  інструкціями  про
заходи пожежної безпеки.

Родя С.В. Грудень
2020

142. Обладнати  покрівлю  будівлі  огородженням  по
периметру.

Рябуха В.С. 31.12.2028

143. Демонтувати електричні проводи (кабелі), що від-
крито прокладені  по горючим основам,  або під-
класти  під  них  суцільний  негорючий  матеріал,
який виступає з кожного боку проводу (кабелю)
не менше ніж на 0,01 м. (сцена).

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.12.2021

144. Демонтувати електрошафи, а також усю електро-
апаратуру для регулювання напруги та струму з
площі сцени.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.12.2021

145. Демонтувати облицювання стін (зала для глядачів)
та підлоги (2-й поверх), що виконане матеріалами з
невизначеними показниками пожежної небезпеки,
або підтвердити їх показники (для оздоблення стін
не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2; для оздоблення підлоги

В2, РП2, Д2, Т2).

Самотой С.В. 31.12.2028

146. Очистити  шляхи евакуації  від  різних матеріалів
та меблів.

Іванченко В.О. Листопад
2020

147. Обладнати двері сходових кліток пристроями для
самозачинення та ущільненнями в притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2025

148. Не допускати проведення масових заходів,  коли
засоби та системи протипожежного захисту є не-
справними.

Іванченко В.О. постійно
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149. Забезпечити миття планшета сцени водним розчи-
ном, що містить вогнезахисну речовину.

Родя С.В. 31.12.2021

150. Прибрати  сценічне  оформлення,  що  виконане  з
горючих синтетичних матеріалів.

Іванченко В.О 31.12.2022

151. Двері виходів із залу для глядачів обладнати при-
строями  для  самозачинення  та  ущільненнями  у
притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2021

152. Очистити приміщення під сценою в яких зберіга-
ються горючі матеріалі.

Рябуха В.С. 31.12.2021

153. Заборонити  експлуатацію котельні  яка  розташо-
вана в підвальному приміщенні під сценою.

Самотой С.В. 31.12.2028

154. Влаштувати  не  менше  двох  вікон  розміром
0,75х1,2  метра  з  приямками  для  підвального
поверху, в якому влаштовано котельну та зберіга-
ються горючі речовини і матеріали.

Самотой С.В. 31.12.2028

155. Забезпечити  нормовану  відстань  від  димової
труби  до  поряд  розташованої  незахищеної  від
загорання стіни.

Рябуха В.С. 31.12.2021

156. Провести очищення димоходу та котла від сажі з фі-
ксацією результатів в відповідному журналі (чищен-
ня проводити не рідше одного разу на три місяці). В
подальшому перед опалювальним сезоном проводи-

ти перевірку котельні (результати перевірок фі-
ксувати у спеціальному журналі із зазначенням дати,

особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису)

Родя С.В. 31.12.2021

157. Влаштувати огородження з поручнями на сходах
типу С3, що влаштовані на тильному фасаді.

Рябуха В.С. 31.12.2021

158. Розмістити пожежні крани у вбудовані або навісні
шафи, які мають отвори для провітрювання і при-
стосовані  для  опломбування  та  візуального
огляду їх без розкривання. При виготовленні шаф
рекомендується передбачати в них місце для збе-
рігання двох вогнегасників.  На дверцята шаф, в
яких  знаходяться  вогнегасники,  мають  бути
нанесені  відповідні  покажчики  за  ДСТУ  ISO
6309:2007  «Протипожежний  захист.  Знаки  без-
пеки.  Форма  та  колір»  (ISO  6309:1987,  IDT)  та
ГОСТ  12.4.026-76  «ССБТ.  Цвета  сигнальные  и
знаки безопасности»

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

159. Здійснити  технічне  обслуговування  вогнегасни-
ків.

Родя С.В. 31.12.2021

160. Здійснити особі, відповідальній за пожежну без-
пеку огляд вогнегасників та в подальшому його
проводити не рідше 1-го разу на місяць. Результа-
ти огляду фіксувати в журналі обліку вогнегасни-
ків. 

Родя С.В. 
Іванченко В.О.

постійно

161. Розмістити в приміщеннях та на території об’єкту
переносні вогнегасники шляхом навішування на

вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від
рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на

відстані від дверей, достатній для її повного відчине-
ння, установлювання у спеціальні тумби, на під-

ставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо до-
зволяє конструкційне виконання), у пожежні щити

(стенди).

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

162. Установити для зазначення місцезнаходження
первинних засобів пожежогасіння вказівні знаки

Родя С.В.
Іванченко В.О.

31.12.2021



3

згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний
захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ

12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки без-
опасности». Знаки розмістити на видимих місцях на

висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і
поза приміщеннями.

163. Забезпечити територію об’єкта пожежними щита-
ми (стендами) з розрахунку один щит (стенд) на
5000 м-2 захищуваної площі.
 До комплекту засобів пожежогасіння, які розмі-
щуються на пожежному щиті, включити: вогнега-
сники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожеж-
не покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт.,
лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.

Родя С.В. 31.12.2021

164. На об’єкті розмістити інформацію про заходи без-
пеки  та  відповідну  поведінку  населення  в  разі
виникнення аварії.

Родя С.В. Грудень
2020

165. Організувати евакуаційні заходи щодо працівни-
ків та майна під час виникнення надзвичайних си-
туацій.

Родя С.В. Грудень
2020

166. Керівному складу пройти навчання з питань ци-
вільного захисту та техногенної безпеки.

Самотой С.В. 31.12.2021

167. Забезпечити  працівників  об’єкта  засобами  коле-
ктивного та індивідуального захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

168. Забезпечити  проведення  об’єктових  тренувань  і
навчань з питань цивільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2021

Склярівський сільський клуб
169. Обладнати  приміщення  системами  протипожеж-

ного захисту (автоматична пожежна сигналізація,
система оповіщення про пожежу, система пожеж-
ного спостереження).

Рябуха В.С. 31.12.2026

170. Обробити у будинку дерев’яні  елементи горищ-
них покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахи-
сту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефе-
ктивності.

Рябуха В.С. 31.12.2025

171. Провести заміри опору ізоляції і перевірки спра-
цювання приладів захисту електричних мереж та
електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.2021

172. Демонтувати  вимикачі,  перемикачі,  що
встановлені  на горючі  основи (конструкції),  або
підкласти  під  них  суцільний  негорючий матері-
алу,  що виступає за габарити апарата не менше
ніж на 0,01 метра. 

Рябуха В.С.     
Прийменко Р.М.

31.12.2021

173. Обладнати  світловими  покажчиками  з  написом
«Вихід»  виходи  з  залу  для  глядачів,  планшета
сцени. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

174. Обробити дерев’яні конструкції сценічної короб-
ки вогнезахисними засобами, що забезпечують І
групу вогнезахисної ефективності. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

175. Обладнати будівлю пристроями захисту від пря-
мих попадань блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2026

176. Встановити  на  об’єкті  відповідним  документом
протипожежний режим.

Родя С.В. Грудень
2020

177. Провести з усіма працівниками інструктажі з пи-
тань пожежної безпеки.

Родя С.В. постійно
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178. Забезпечити  усі  приміщення  інструкціями  про
заходи пожежної безпеки.

Родя С.В. Грудень
2020

179. Забезпечити  будівлю адресним вказівником (на-
зва вулиці, номер будинку) встановленим на фа-
саді будівлі або інших видних місцях і освітлю-
ваним у темний час доби.

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

180. Здійснити з’єднання, відгалуження та окінцюван-
ня жил проводів і кабелів за допомогою опресува-
ння, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021

181. Забезпечити будівлю нормативним запасом води
для  потреб  зовнішнього  пожежогасіння  на  ви-
падок пожежі (джерело зовнішнього протипожеж-
ного  водопостачання  для  потреб  зовнішнього
пожежогасіння - пожежний гідрант, пристосована
для  забору  водонапірна  башта,  працездатний
пожежний резервуар,  водойма пристосована для
забору  води,  що  розташовані  в  радіусі  200
метрів).

Рябуха В.С. 31.12.2028

182. Встановити  вказівник  найближчого  джерела
зовнішнього пожежогасіння.

Родя С.В.
Іванченко В.О.

31.12.2021

183. Будівлю забезпечити внутрішнім протипожежним
водопроводом.

Самотой С.В. 31.12.2028

184. Забезпечити  приміщення  первинними  засобами
пожежогасіння:  вогнегасниками,  ящиками  з
піском, бочками з водою, покривалами з негорю-
чого  теплоізоляційного  матеріалу,  пожежними
відрами,  совковими  лопатами,  пожежним
інструментом,  які  використовуються  для локалі-
зації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії роз-
витку відповідно до норм належності.

Родя С.В. 31.12.2021

185. Завести та в подальшому вести журнал обліку во-
гнегасників.

Родя С.В. Грудень
2020

186. Здійснити  технічне  обслуговування  вогнегасни-
ків.

Родя С.В. 31.12.2021

187. Здійснити особі, відповідальній за пожежну без-
пеку огляд вогнегасників та в подальшому його
проводити не рідше 1-го разу на місяць. Результа-
ти огляду фіксувати в журналі обліку вогнегасни-
ків.

Родя С.В.
Іванченко В.О.

постійно

188. Розмістити в приміщеннях та на території об’єкту
переносні вогнегасники шляхом навішування на

вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від
рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на

відстані від дверей, достатній для її повного відчине-
ння, установлювання у спеціальні тумби, на під-

ставки, що надійно закріплені, на підлозі (якщо до-
зволяє конструкційне виконання), у пожежні щити

(стенди).

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2022

189. Забезпечити територію об’єкта пожежними щита-
ми (стендами).
 До комплекту засобів пожежогасіння, які розмі-
щуються на пожежному щиті, включити: вогнега-
сники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., протипожеж-
не покривало - 1 шт., багор або лом та гак - 2 шт.,
лопати - 2 шт., сокири - 2 шт.

Родя С.В. 31.12.2021

190. Демонтувати  зовнішнє  облицювання  навісу
центрального входу,  або надати матеріали щодо
підтвердження показників пожежної небезпеки на

Рябуха В.С. 31.12.2023
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матеріал облицювання.
191. Не допускати проведення масових заходів,  коли

засоби та системи протипожежного захисту є не-
справними.

Іванченко В.О. постійно

192. Забезпечити нормовану висоту (не менше 2,0 м)
шляху евакуації зі сцени.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2023

193. Забезпечити нормовану ширину дверних прорізів
(не менше 1,2 м) у залі для глядачів.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2023

194. Влаштувати шафи, в яких мають зберігатися при-
строї  фільтрувальні  для  саморятування  під  час
пожежі (кількість засобів індивідуального захисту
органів дихання визначається за кількістю обслу-
говуючого персоналу).

Родя С.В.
Іванченко В.О.

31.12.2021

195. Двері виходів із залу для глядачів обладнати при-
строями  для  самозачинення  та  ущільненнями  у
притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2021

196. Демонтувати на шляхах евакуації та в глядацькій
залі облицювання стін та підлоги, що виконане

матеріалами з невизначеними показниками пожеж-
ної небезпеки, або підтвердити їх показники (для
оздоблення стін не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2; для

оздоблення підлоги В2, РП2, Д2, Т2).

Рябуха В.С. 31.12.2024

197. Демонтувати  на шляхах евакуації  перепади ви-
сот, які більші за 0,05 м або в місцях їх утворення
влаштувати пандуси з ухилом не більше 1:6.

Рябуха В.С.
Гончаренко О.В.

31.12.2021

198. Обладнати двері других евакуаційних виходів на
внутрішні  запори  які  легко  відкриваються
зсередини.

Рябуха В.С. 31.12.2021

199. На об’єкті розмістити інформацію про заходи без-
пеки  та  відповідну  поведінку  населення  в  разі
виникнення аварії.

Родя С.В. Грудень
2020

200. Організовати евакуаційні заходи щодо працівни-
ків та майна під час виникнення надзвичайних си-
туацій.

Родя С.В. Грудень
2020

201. Керівному складу пройти навчання з питань ци-
вільного захисту та техногенної безпеки.

Самотой С.В. 31.12.2021

202. Забезпечити  працівників  об’єкта  засобами  коле-
ктивного та індивідуального захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

203. Забезпечити  проведення  об’єктових  тренувань  і
навчань з питань цивільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2021

Секретар виконавчого комітету                                     Світлана БІДНЕНКО
ПЛАН УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

Відповідно до припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки № 90 від «09» жовтня 2020 року

№
з/п

Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої
пропонувалося до виконання)

Відповідальна особа за ви-
конання

Строк виконання

Кровненський сільський будинок культури
204.Обладнати будівлю системами протипожежного захисту (автоматична

пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система поже-
жного спостереження) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інже-
нерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захи-
сту».

Рябуха В.С. 31.12.2024

205.Обладнати  будівлю  пристроями  захисту  від  прямих  попадань
блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2024

206.Виконати  з’єднання,  відгалуження  та  окінцювання  жил  проводів  і
кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021
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207.Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захи-
сту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.02021

208.Підтвердити  відношення  усіх  горючих  декорацій  і  сценічного
оформлення до важкозаймистих матеріалів, або обробити їх вогнезахи-
сними засобами.

Родя С.В.
Веску В.М.

31.12.2021

209.Обробити  дерев’яні  конструкції  сценічної  коробки  вогнезахисними
засобами, що забезпечують І групу вогнезахисної ефективності.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

210.Обладнати евакуаційні виходи з холів та з будівлі покажчиками з напи-
сом «Вихід».

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

211.Влаштувати адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку, на фа-
саді будівлі або інших видних місцях).

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

212.Оснастити в приміщеннях з  пожежонебезпечними зонами всі світиль-
ники з лампами розжарювання захисним суцільним склом (ковпаками).

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.12.2021

213.Визначити  керівником  обов’язки  посадових  осіб  щодо  забезпечення
пожежної безпеки, не призначені відповідальні за пожежну безпеку, а
також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Самотой С.В. Розпорядження
сільського голови

№ 120 від
05.10.2020

214.Встановити на об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією
тощо)  протипожежний  режим,  який  включає:  порядок  утримання
шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок
застосування відкритого вогню; порядок використання побутових на-
грівальних  приладів;  порядок  проведення  тимчасових  пожежонебез-
печних робіт; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; поря-
док прибирання; порядок відключення від мережі електроживлення об-
ладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок огляду й за-
чинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження по-
садовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної без-
пеки;  порядок  організації  експлуатації  і  обслуговування наявних за-
собів протипожежного захисту; порядок проведення оглядів електро-
установок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі.)

Самотой С.В. Розпорядження
сільського  голо-

ви №  25 від
11.02.2019р

215.Розробити  та  затвердити  керівником або  уповноваженою посадовою
особою інструкції про заходи пожежної безпеки для об’єкту.

Родя С.В. Грудень 2020

216.Закрити всі відгалужувальні та з’єднувальні коробки кришками з него-
рючих або важкогорючих матеріалів (підвальний поверх).

Рябуха В.С.
Прийменко С.В.

31.12.2021

217.Прибрати на шляхах евакуації пороги висотою більше 0,05 метра, або
замінити їх пандусами.

Рябуха В.С.
Гончаренко О.В.

31.12.2021

218.Розблокувати,  обладнати запорами,  що можуть бути легко відчинені
зсередини евакуаційний вихід на сходовій клітці. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2022

219.Забезпечити миття планшета сцени водним розчином, що містить во-
гнезахисну речовину.

Родя С.В. 31.12.2021

220.Забезпечити  будинок  нормативним  запасом  води  для  потреб  зовні-
шнього пожежогасіння на випадок пожежі (від пожежного гідранту або
працездатного пожежного резервуару або  водойми пристосованої для
забору води, що розташовані в радіусі 200 метрів від будинку).

Рябуха В.С. 31.12.2028

221.Встановити  (вивісити)  покажчик  місця  розташування  найближчого
джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Родя С.В.
Веску В.М.

31.12.2021

222.Привести пожежні крани в працездатний стан. Організувати проведен-
ня їх технічного обслуговування і перевірки на працездатність.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

223.Укомплектувати пожежні крани пожежним рукавом та стволом, а та-
кож важелем для полегшення відкривання вентиля.

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

224.Забезпечити вбудовані шафи пожежних кранів отворами для провітрю-
вання,  пристосувати  для  опломбування  та  візуального  огляду їх  без
розкривання. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2028

225.Розмістити  переносні  вогнегасники  шляхом  навішування  на  верти-
кальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги, а також
шляхом установлювання в пожежні шафи. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

226.Влаштувати у приміщеннях клубу шафу для зберігання засобів інди-
відуального захисту органів дихання для саморятування людей під час
пожежі (кількість засобів індивідуального захисту органів дихання ви-
значається за кількістю обслуговуючого персоналу). 

Родя С.В.
Веску В.М.

31.12.2021
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227.Не допускати захаращення меблями, обладнанням, різними матеріала-
ми коридори поверхів та сходові клітки.

Веску В.М. Листопад 2020

228.Розробити та затвердити керівником інструкцію на доповнення до схе-
матичного плану евакуації, що визначає дії персоналу щодо забезпече-
ння безпечної та швидкої евакуації  людей, за якою не рідше одного
разу на півроку проводити практичні тренування. 

Родя С.В. Грудень 2020

229.Обладнати двері виходів із залу для глядачів пристроями для самозачи-
нення та ущільненнями у притулах.

Рябуха В.С. 31.12.2027

230.Не допускати проведення масових заходів, коли засоби та системи про-
типожежного захисту є несправними. 

Веску В.М. постійно

231.Розмістити  на  об’єкті  інформацію про заходи безпеки  та  відповідну
поведінку населення в разі виникнення аварії.

Родя С.В. Грудень 2020

232.Організувати  евакуаційні  заходи щодо працівників  та  майна  під  час
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Родя С.В. Грудень 2020

233.Пройти  керівному  складу  навчання  з  питань  цивільного  захисту  та
техногенної безпеки.

Самотой С.В. 31.12.2021

234.Забезпечити працівників об’єкта засобами колективного та індивідуа-
льного захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

235.Забезпечити проведення об’єктових тренувань і навчань з питань ци-
вільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2021

236.Двері сходових кліток обладнати пристроями для самозачинення та
ущільненням в притулах.
 

Рябуха В.С. 31.12.2021

237.Вікна сходової клітки забезпечити створками або фрамугами, що відчи-
няються площею не менше 1,2 м2 на поверх.

Рябуха В.С. 31.12.2028

238.Укомплектувати наявний пожежний щит згідно норм належності(во-
гнегасники, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або
повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки або ломи - 2 шт., лопати - 2 шт.,
сокири - 2 шт.).

Родя С.В. 31.12.2021

239.Провести технічне обслуговування вогнегасників. Родя С.В. 31.12.2021

240.Установити для зазначення місцезнаходження первинних засобів
пожежогасіння вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ
12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 
Знаки розмістити на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня 
підлоги як усередині, так і поза приміщеннями. 

Родя С.В.
Веску В.М.

31.12.2021

241.Демонтувати електрошафи, а також усю електроапаратуру для регулю-
вання напруги та струму з  площі сцени. 

Прийменко Р.М.
Веску В.М.

31.12.2021

242.Демонтувати електричні проводи (кабелі), що відкрито прокладені по
горючим основам, або підкласти під них суцільний негорючий матері-
ал, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на
0,01 м. (хол). 

Прийменко Р.М.
Веску В.М.

31.12.2021

243.Демонтувати в приміщенні тенісного залу тимчасову електромережу. Прийменко Р.М.
Веску В.М.

31.12.2021

244.Приміщення забезпечити вогнегасниками згідно норм належності для
локалізації  і  ліквідації  можливих  пожеж  у  їх  початковій  стадії  роз-
витку.

Родя С.В. 31.12.2021

245.Завести та в подальшому вести журнал обліку вогнегасників. Родя С.В. Грудень 2021

246.Здійснити особі, відповідальній за пожежну безпеку огляд вогнегасни-
ків та в подальшому його проводити не рідше 1-го разу на місяць. Ре-
зультати огляду фіксувати в журналі обліку вогнегасників.

Родя С.В.
Веску В.М.

постійно

Руднівський сільський клуб
247.Обладнати будівлю системами протипожежного захисту (автоматична

пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система поже-
жного спостереження) відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інже-
нерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захи-
сту».

Рябуха В.С. 31.12.2027

248.Обладнати  будівлю  пристроями  захисту  від  прямих  попадань
блискавки і вторинних її проявів.

Рябуха В.С. 31.12.2027
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249.Виконати  з’єднання,  відгалуження  та  окінцювання  жил  проводів  і
кабелів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

31.03.2021

250.Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захи-
сту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Рябуха В.С.
Прийменко Р.М.

30.06.2021

251.Обладнати евакуаційні виходи з холів та з будівлі покажчиками з напи-
сом «Вихід».

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2021

252.Влаштувати адресний вказівник (назва вулиці, номер будинку, на фа-
саді будівлі або інших видних місцях).

Ольшанська А.В.
Родя С.В.

31.12.2021

253.Визначити  керівником  обов’язки  посадових  осіб  щодо  забезпечення
пожежної безпеки, не призначені відповідальні за пожежну безпеку, а
також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту.

Самотой С.В. Розпорядження
сільського голови

№   120 від
05.10.2020

254.Встановити на об’єкті відповідним документом (наказом, інструкцією
тощо)  протипожежний  режим,  який  включає:  порядок  утримання
шляхів евакуації; визначення спеціальних місць для куріння; порядок
застосування відкритого вогню; порядок використання побутових на-
грівальних  приладів;  порядок  проведення  тимчасових  пожежонебез-
печних робіт; правила проїзду та стоянки транспортних засобів; поря-
док прибирання; порядок відключення від мережі електроживлення об-
ладнання та вентиляційних систем у разі пожежі; порядок огляду й за-
чинення приміщень після закінчення роботи; порядок проходження по-
садовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної без-
пеки;  порядок  організації  експлуатації  і  обслуговування наявних за-
собів протипожежного захисту; порядок проведення оглядів електро-
установок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого
інженерного обладнання; порядок дій у разі виникнення пожежі.)

Самотой С.В. Розпорядження
сільського голови

№  25 від
11.02.2019р

255.Розробити  та  затвердити  керівником або  уповноваженою посадовою
особою інструкції про заходи пожежної безпеки для об’єкту.

Родя С.В. Грудень 2020

256.Прибрати на шляхах евакуації пороги висотою більше 0,05 метра, або
замінити їх пандусами.

Рябуха В.С.
Гончаренко О.В.

31.12.2021

257.Забезпечити  будинок  нормативним  запасом  води  для  потреб  зовні-
шнього пожежогасіння на випадок пожежі (від пожежного гідранту або
працездатного пожежного резервуару або  водойми пристосованої для
забору води, що розташовані в радіусі 200 метрів від будинку).

Рябуха В.С. 31.12.2028

258.Встановити  (вивісити)  покажчик  місця  розташування  найближчого
джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Родя С.В.
Товстенко В.І.

31.12.2021

259.Розмістити  переносні  вогнегасники  шляхом  навішування  на  верти-
кальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги, а також
шляхом установлювання в пожежні шафи. 

Рябуха В.С.
Родя С.В.

31.12.2022

260.Влаштувати у приміщеннях клубу шафу для зберігання засобів інди-
відуального захисту органів дихання для саморятування людей під час
пожежі (кількість засобів індивідуального захисту органів дихання ви-
значається за кількістю обслуговуючого персоналу). 

Родя С.В.
Товстенко В.І.

31.12.2021

261.Розробити та затвердити керівником інструкцію на доповнення до схе-
матичного плану евакуації, що визначає дії персоналу щодо забезпече-
ння безпечної та швидкої евакуації  людей, за якою не рідше одного
разу на півроку проводити практичні тренування. 

Родя С.В. Грудень 2020

262.Не допускати проведення масових заходів, коли засоби та системи про-
типожежного захисту є несправними. 

Товстенко В.І. постійно

263.Розмістити  на  об’єкті  інформацію про заходи безпеки  та  відповідну
поведінку населення в разі виникнення аварії.

Родя С.В. Грудень 2020

264.Організувати  евакуаційні  заходи щодо працівників  та  майна  під  час
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Родя С.В. Грудень 2020

265.Пройти  керівному  складу  навчання  з  питань  цивільного  захисту  та
техногенної безпеки.

Самотой С.В. 31.12.2021

266.Забезпечити працівників об’єкта засобами колективного та індивідуа-
льного захисту.

Родя С.В. 31.12.2021

267.Забезпечити проведення об’єктових тренувань і навчань з питань ци-
вільного захисту.

Самотой С.В. 31.12.2021

268.Укомплектувати наявний пожежний щит згідно норм належності(во-
гнегасники, покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або

Родя С.В. 31.12.2021
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повсті розміром 2 x 2 м - 1 шт., гаки або ломи - 2 шт., лопати - 2 шт.,
сокири - 2 шт.).

269.Провести технічне обслуговування вогнегасників. Родя С.В. 31.12.2021

270.Установити для зазначення місцезнаходження первинних засобів
пожежогасіння вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 
«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ
12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». 
Знаки розмістити на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня 
підлоги як усередині, так і поза приміщеннями. 

Родя С.В.
Товстенко В.І.

31.12.2021

271.Приміщення забезпечити вогнегасниками згідно норм належності для
локалізації  і  ліквідації  можливих  пожеж  у  їх  початковій  стадії  роз-
витку.

Родя С.В. 31.12.2021

272.Дерев’яні  конструкції  покриття  будівлі  піддати  вогнезахисному
оброблянню.

Рябуха В.С. 31.12.2022

273.Завести та в подальшому вести журнал обліку вогнегасників. Родя С.В. 31.12.2021

274.Будівлю забезпечити внутрішнім протипожежним водопроводом. Рябуха В.С. 31.12.2028

275.Здійснити особі, відповідальній за пожежну безпеку огляд вогнегасни-
ків та в подальшому його проводити не рідше 1-го разу на місяць. Ре-
зультати огляду фіксувати в журналі обліку вогнегасників.

Родя С.В.
Товстенко В.І.

постійно

Секретар виконавчого комітету                                     Світлана БІДНЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 147

26.11.2020     

Про схвалення проєкту  бюджету Мико-
лаївської сільської територіальної 
громади на 2021 рік

Розглянувши  поданий  фінансовим  управлінням   Миколаївської  сільської
ради проєкт бюджету на 2021 рік,  керуючись Бюджетним кодексом України, від-
повідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ви-
конавчий комітет Миколаївської сільської ради вирішив:

          1.Схвалити  проєкт  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної
громади на 2021 рік у першому читанні (додається).

2. Оприлюднити на офіційному сайті  Миколаївської сільської ради проєкт
бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік  з
додатками.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря виконавчо-
го комітету Миколаївської сільської ради (С.Бідненко) та начальника фінансового
управління Миколаївської сільської ради (В.Пашкурова).                       

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднення 27.11.2020 року



 Додаток №1

до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради 
від 26. 11. 2020р. № 

18512000000
(код бюджету)

(грн.)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 

11000000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010200

11010400

11010500

13000000

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

13030000 Рентна плата за користування надрами 

13030100

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

14040000

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно

18010100

18010300

18010400

18010500 Земельний податок з юридичних осіб

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

18010700 Земельний податок з фізичних осіб

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

18050500

19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок

Доходи  бюджету   
Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021 рік

Загальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

51 300 120,00 51 300 120,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 38 530 000,00 38 530 000,00

38 530 000,00 38 530 000,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

20 070 000,00 20 070 000,00

Податок на   доходи   фізичних  осіб  з   грошового   
забезпечення,  грошових    винагород   та    інших   виплат,  
одержаних   військовослужбовцями    та  особами   рядового та  
начальницького складу,  що сплачується податковими агентами    

13 900 000,00 13 900 000,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

4 480 000,00 4 480 000,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування 80 000,00 80 000,00

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 7 900,00 7 900,00

6 700,00 6 700,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 6 700,00 6 700,00

1 200,00 1 200,00

Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення 1 200,00 1 200,00

171 400,00 171 400,00

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 171 400,00 171 400,00

12 590 820,00 12 590 820,00

7 056 820,00 7 056 820,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 4 900,00 4 900,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів  
нежитлової нерухомості 22 600,00 22 600,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 797 330,00 797 330,00

310 000,00 310 000,00

5 284 510,00 5 284 510,00

235 000,00 235 000,00

402 480,00 402 480,00

5 534 000,00 5 534 000,00

134 000,00 134 000,00

1 400 000,00 1 400 000,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 
відсотків 4 000 000,00 4 000 000,00

411 800,00 411 800,00

411 800,00 411 800,00



19010100

19010200

19010300

20000000 Неподаткові надходження

22000000

22010000 Плата за надання  адміністративних послуг

22012500 Плата за надання інших  адміністративних послуг

22012600

22080000

22080400

22090000 Державне мито

22090100

25000000 Власні надходження бюджетних установ

25010000

25010200

25010300

Усього доходів  (без урахування міжбюджетних трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти

41000000 Від органів державного управління 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
х Разом доходів

Секретар виконавчого комітету Світлана БІДНЕНКО

Екологічний податок, який справляється за викиди  в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 400 000,00 400 000,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти 1 300,00 1 300,00

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 10 500,00 10 500,00

1 712 786,00 482 400,00 1 230 386,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 482 400,00 482 400,00

441 000,00 441 000,00

41 000,00 41 000,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 400 000,00 400 000,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим  державним майном 39 400,00 39 400,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 39 400,00 39 400,00

2 000,00 2 000,00

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 
на спадщину і дарування 2 000,00 2 000,00

1 230 386,00 1 230 386,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством                                   1 230 386,00 1 230 386,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 1 226 852,00 1 226 852,00

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 
відповідно до Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна" 3 534,00 3 534,00

53 424 706,00 51 782 520,00 1 642 186,00

16 076 500,00 16 076 500,00

16 076 500,00 16 076 500,00

16 076 500,00 16 076 500,00

16 076 500,00 16 076 500,00
69 501 206,00 67 859 020,00 1 642 186,00
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Додаток 2

                   Фінансування бюджету  Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік

18512000000
(код бюджету)

(грн)

Код Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування                   -      

208000                   -      

208400                   -      

Х Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями                   -      

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів                   -      

602400                   -      

Х Загальне фінансування

Секретар виконавчого комітету Світланан БІДНЕНКО

до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради 
від 26.11.2020р. №

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету у тому числі 

бюджет розвитку

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 
бюджетів

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    

-44 243,00     44 243,00     44 243,00    



 Додаток № 3

 РОЗПОДІЛ
 видатків бюджету Миколаївської сільської територіальної громади  на 2021 рік

18512000000

(код бюджету)

(грн.)
Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

з них

усього

з них

оплата праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 0,00

0110000 0,00

0110150 0150 0111 0,00

0112110 2110 Первинна медична допомога населенню 0,00

0112113 2113 0721 0,00

0112140 2140 0,00

0112144 2144 0763 0,00

0113030 3030 0,00

0113032 3032 1070 0,00

0113033 3033 1070 0,00

0113100 3100 0,00

0113104 3104 1020 0,00

0113110 3110 0,00

0113112 3112 1040 0,00

0113180 3180 1060 500,00 500,00 0,00 500,00

0113240 3240 Інші заклади та заходи 0,00

до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради 
від 26.11.2020р. № 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми  згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

у тому числі 
бюджет 

розвитку

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Миколаївська сільська рада Сумського 
району Сумської області 25 319 326,00 23 819 326,00 13 598 157,00 954 093,00 1 500 000,00 675 419,00 44 243,00 431 176,00 215 842,00 244 243,00 25 994 745,00

Миколаївська сільська рада Сумського 
району Сумської області 25 319 326,00 23 819 326,00 13 598 157,00 954 093,00 1 500 000,00 675 419,00 44 243,00 431 176,00 215 842,00 244 243,00 25 994 745,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

10 538 078,00 10 538 078,00 7 970 100,00 153 497,00 10 538 078,00

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Первинна медична допомога населенню, що 
надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров'я 250 800,00 250 800,00 250 800,00

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 250 800,00 250 800,00 250 800,00

Надання пільг з оплати послуг зв`язку,  
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

273 000,00 273 000,00 273 000,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв`язку 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

270 000,00 270 000,00 270 000,00

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю в 
установах соціального обслуговування

1 033 013,00 1 033 013,00 842 732,00 1 033 013,00

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

1 033 013,00 1 033 013,00 842 732,00 1 033 013,00

Заклади і заходи з питань дітей та їх 
соціального захисту

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

10 000,00 10 000,00 10 000,00

Надання пільг населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату  житлово-
комунальних послуг

580 800,00 580 800,00 580 800,00



0113242 3242 1090 0,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00

0114060 4060 0828

0116010 6010

0116013 6013 0620

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів з землеустрою 0,00

0117461 7461 0456 0,00

0117600 7600 0,00

0117610 7610 0411 0,00

0117680 7680 0490 0,00

0118100 8100 0,00

0118110 8110 0320 0,00

0118130 8130 0320 0,00

0118300 8300 0,00 0,00 0,00 0,00

0118311 8311 0511 0,00

0118312 8312 0512 Утилізація відходів 0,00

0600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0610160 0160 0111 0,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

0611020 1020 0921

0611160 1160 0,00

0611161 1161 0990 0,00

0613030 3030 0,00

0613033 3033 1070 0,00

0113240 3242 Інші заклади та заходи 0,00

0613242 3242 1090 0,00

0615060 5060 0,00 0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

580 800,00 580 800,00 580 800,00

748 566,00 748 566,00 597 906,00 748 566,00

Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

3 432 876,00 3 432 876,00 2 188 084,00 615 892,00 3 534,00 3 534,00 3 436 410,00

Утримання та ефективна експлуатація 
об'єктів житлово-комунального 
господарства 

416 000,00 416 000,00 260 085,00 44 243,00 215 842,00 215 842,00 44 243,00 676 085,00

Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

416 000,00 416 000,00 260 085,00 44 243,00 215 842,00 215 842,00 44 243,00 676 085,00

3 907 236,00 3 907 236,00 1 625 436,00 184 704,00 3 907 236,00

49 000,00 49 000,00 49 000,00

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Інші програми та заходи, пов'язані з 
економічною діяльністю

28 000,00 28 000,00 28 000,00

Сприяння  розвитку малого та середнього 
підприємництва

25 000,00 25 000,00 25 000,00

Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

3 000,00 3 000,00 3 000,00

Захист населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру

551 457,00 551 457,00 373 899,00 551 457,00

Заходи із запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

50 000,00 50 000,00 50 000,00

Забезпечення діяльності місцевої пожежної 
охорони

501 457,00 501 457,00 373 899,00 501 457,00

Охорона навколишнього природного 
середовища 411 800,00 211 800,00 200 000,00 411 800,00

Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів 300 000,00 100 000,00 200 000,00 300 000,00

111 800,00 111 800,00 111 800,00
Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

36 114 230,00 36 114 230,00 25 684 437,00 1 961 450,00 1 011 010,00 1 011 010,00 37 125 240,00

Відділ освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради

36 114 230,00 36 114 230,00 25 684 437,00 1 961 450,00 1 011 010,00 1 011 010,00 37 125 240,00

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

927 956,00 927 956,00 704 595,00 13 500,00 927 956,00

3 995 858,00 3 995 858,00 2 551 786,00 466 150,00 144 900,00 144 900,00 4 140 758,00

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

29 587 849,00 29 587 849,00 21 525 424,00 1 481 800,00 866 110,00 866 110,00 30 453 959,00

Інші програми, заклади  та заходи у сфері 
освіти 1 196 011,00 1 196 011,00 902 632,00 1 196 011,00

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері освіти 1 196 011,00 1 196 011,00 902 632,00 1 196 011,00

Надання пільг з оплати послуг зв`язку,  
інших передбачених законодавством пільг 
окремим категоріям громадян та 
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

101 530,00 101 530,00 101 530,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремих категорій 
громадян

149 316,00 149 316,00 149 316,00

7 240,00 7 240,00 7 240,00
Інші заходиу сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

7 240,00 7 240,00 7 240,00

Інші заходи з розвитку фізичної культури та 
спорту

250 000,00 250 000,00 250 000,00



0615061 5061 0810 0,00

3700000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3710160 0160 0111 0,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд 0,00
3719110 9110 0180 Реверсна дотація 0,00

3719710 9710 0180 0,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00

Х Х Х УСЬОГО 0,00

Секретар виконавчого комітету                                                                                       Світлана БІДНЕНКО

Забезпечення діяльності місцевих центрів 
фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` 
та проведення фізкультурно-масових заходів 
серед населення регіону

250 000,00 250 000,00 250 000,00

Фінансове управління Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської 
області

6 381 221,00 6 231 221,00 751 480,00 6 381 221,00

Фінансове управління Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської 
області

6 381 221,00 6 231 221,00 751 480,00 6 381 221,00

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних громадах

976 400,00 976 400,00 751 480,00 976 400,00

150 000,00 150 000,00
4 406 900,00 4 406 900,00 4 406 900,00

Субвенція з місцевого бюджету на 
утримання об'єктів спільного користування 
чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об'єктів спільного користування

48 560,00 48 560,00 48 560,00

799 361,00 799 361,00 799 361,00

67 814 777,00 66 164 777,00 40 034 074,00 2 915 543,00 1 500 000,00 1 686 429,00 44 243,00 1 442 186,00 215 842,00 244 243,00 69 501 206,00



Додаток 4

Міжбюджетні трансферти  на 2021 рік
18512000000

(код бюджету)
(грн.)

Код бюджету

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти  іншим  бюджетам

дотація на:
субвенції усього субвенції усього

загального фонду на: загального фонду на: 

найменування трансферту найменування трансферту

код Класифікації доходів бюджету

41040200 41053300 41051200 41051500 9770 9410 9710

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18100000000 Обласний бюджет 0,00

18315200000 Районний бюджет 0,00

18531000000 0,00

х УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар виконавчого комітету                                                                Світлана БІДНЕНКО

до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради 
від 26.11.2020р №  

Найменування бюджету- 
одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту 

дотація
 на:спеціального фонду 

на:
спеціального 

фонду на:

Дотація з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих з державного 

бюджету видатків з 
утримання закладів освіти 

та охорони здоров'я за 
рахунок  додаткової 
дотації з державного 

бюджету 

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи 

ліквідацію негативних 
наслідків діяльності 
об'єктів спільного 

користування 

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 

освітніми потребами за 
рахунок відповідної 

субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з 
місцевого бюджету 

на здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони здоров'я 

за рахунок коштів 
медичної субвенції 

  

Інші субвенції  з 
місцевого бюджету   

                              

Субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
переданих видатків у 

сфері охорони здоров'я 
за рахунок коштів 

медичної субвенції           
                                             

                       

Субвенція з місцевого 
бюджету на утримання 

об'єктів спільного 
користування чи 

ліквідацію негативних 
наслідків діяльності 
об'єктів спільного 

користування

код Типової програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету

102 420,00 102 420,00

696 941,00 696 941,00

Бюджет Сумської 
міської ОТГ 48 560,00 48 560,00

799 361,00 48 560,00 847 921,00



1

  

 

18512000000
(код бюджету)

(грн.)

Усього

Спеціальний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000

0110000

0110150 0150 0111

0110150 0150 0111

0112113 2113 0721

0112144 2144 0763

0113032 3032 1070

0113033 3033 1070

0113033 3033 1070

0113104 3104 1020  

0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113180 3180 1060 500,00 500,00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

0114060 4060 0828

0114060 4060 0828

0114060 4060 0828

0116013 6013 0620

0116013 6013 0620

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

0117461 7461 0456

                                   
     Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
 Миколаївської сільської ради 
від 26.11.2020р. №

Розподіл витрат  бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на реалізацію  місцевих /регіональних програм у 2021 році

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування місцевої /регіональної 
програми

Дата і номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Загальний 
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Миколаївська сільська рада (головний розпорядник) 8 820 653,00 8 361 076,00 459 577,00 44 243,00

Миколаївська сільська рада (відповідальний виконавець) 8 820 653,00 8 361 076,00 459 577,00 44 243,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради 111 521,00 111 521,00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Програма розвитку місцевого самоврядування на 
території Миколаївської сільської об'єднаної 
територіальної громади на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради 107 000,00 107 000,00

Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-полікліничними закладами (відділенями)

Програма фінансової підтримки та розвитку 
комунальних некомерційних підприємств  
Миколаївської сільської ради Сумського району 
по наданню первинної медичної допомоги 
населенню на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

2 000 000,00 2 000 000,00

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

Програма "Забезпечення препаратами інсуліну 
хворих на цукровий та нецукровий діабет 
жителів Миколаївської сільської ради на 2021 
рік"

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

250 800,00 250 800,00

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 
зв'язку

Програма соціального захисту населення на 
території Миколаївської сільської ради на 
2021 роки

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

3 000,00 3 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма  відшкодування компенсації за 
перевезення окремих пільгових категорій 
громадян на приміських маршрутах загального 
користування автомобільним транспортом на 
території Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

210 000,00 210 000,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма перевезення працівників 
Миколаївської сільської ради на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

60 000,00 60 000,00

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

Програма забезпечення у 2021 році соціальними 
послугами громадян Миколаївської сільської 
ради, які не здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради 1 033 013,00 1 033 013,00

Програма з реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2018-2021 роки на території 
Миколаївської сільської ради

19.11.2018р.
 Рішення двадцять 
дев'ятої сесії сьомого 
скликання № 06

10 000,00 10 000,00

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг

Програма соціального захисту населення на 
території  Миколаївської сільської ради на 2021 
рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

Програма соціального захисту населення на 
території  Миколаївської сільської ради
на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

508 800,00 508 800,00

Положення про призначення заохочувальної 
стипендії спортсменам, вихідцям Миколаївської 
сільської ради у 2021 році за призові спортивні 
досягнення

18.11.2019р. 
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 28

72 000,00 72 000,00

Програма розвитку культури Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

19 121,00 19 121,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки

 18.11.2019р.
 Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 25

25 000,00 25 000,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури  Миколаївської 
сільської ради на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

104 175,00 100 641,00 3 534,00

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

09.10.2019р.
Рішення сорок першої 
позачергової сесії 
сьомого скликання № 26

21 880,00 21 880,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програм "Реформування та розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки"

18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 22

450 243,00 406 000,00 44 243,00 44 243,00

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

Програма благоустрою населених пунктів 
Миколаївської сільської ради на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

10 000,00 10 000,00

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради
 на 2020-2022 рік.

18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 25

700 000,00 700 000,00

Програма благоустрою населених пунктів 
Миколаївської сільської ради 
на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

788 500,00 788 500,00

Програма ремонту, реконструкції та утримання 
доріг і тротуарів комунальної власності на 
території Миколаївської сільської ради на 2020-
2022 роки

18.11.2019р. 
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 23

211 000,00 211 000,00

Програма вуличного освітлення населених 
пунктів Миколаївської сільської ради
 на 2020-2022 роки

18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 21

40 000,00 40 000,00

Програма розвитку земельних відносин та 
охорони земель на території Миколаївської 
сільської ради на 2020 - 2022 роки

10.12.2019 р.
Рішення сорок третьої 
позачергової сесії 
сьомого скликання № 26

49 000,00 49 000,00

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради
 на 2020-2022 роки

18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 25 

1 500 000,00 1 500 000,00
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0117610 7610 0411 Сприяння  розвитку молого та середнього підприємництва

0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0118110 8110 0320

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

0118312 8312 0512 Утилізація відходів

0600000 0,00 0,00

0610000 0,00 0,00

0610160 0160 0111

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

0611020 1020 0921

0611020 1020 0921

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

0613033 3033 1070

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0615061 5061 0810

3700000 0,00 0,00

3710000 0,00 0,00

3710160 0160 0111

Х Х Х УСЬОГО Х Х

Секретар виконавчого комітету                                               Світлана БІДНЕНКО

Програма розвитку малого і середнього 
підприємництва   Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

25 000,00 25 000,00

Програма розвитку місцевого самоврядування на  
території Миколаївської сільської об'єднаної 
територіальної громади на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

3 000,00 3 000,00

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

Програма забезпечення пожежної безпеки та 
захисту населення і території  Миколаївської 
сільської ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2020-
2022 роки

 18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 20

50 000,00 50 000,00

Програма забезпечення пожежної безпеки та 
захисту населення і території  Миколаївської 
сільської ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 
на 2020-2022 роки

 18.11.2019р.
Рішення сорок другої 
сесії сьомого скликання 
№ 20

45 300,00 45 300,00

Програма охорони природного  навколишнього 
середовища Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2020-2022 роки"

 10.12.2019р.
Рішення сорок третьої 
позачергової сесії  № 27

300 000,00 300 000,00

Програма охорони природного  навколишнього 
середовища Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2020-2022 роки"

10.12.2019р.
Рішення сорок третьої 
позачергової сесії № 27

111 800,00 111 800,00

Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник) 576 886,00 576 886,00

Відділ освіти , молоді та спорту (відповідальний виконавець)
576 886,00 576 886,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

15 930,00 15 930,00

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

5 000,00 5 000,00

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

Комплексна Програма розвитку освіти 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2021-2023 роки

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

48 000,00 48 000,00

Надання загальної середньої освіти  закладами загальної середньої 
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами))

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

12 600,00 12 600,00

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

88 800,00 88 800,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям громадян

Програма перевезення педагогічних працівників 
закладів освіти Миколаївської сільської ради 
Сумського району 
 на 2021 рік.

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради 101 530,00 149 316,00

Комплексна програма розвитку освіти 
Миколаївської сільської територіальної громади 
на 2021-2023 роки

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

3 620,00 7 240,00

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

Програма розвитку фізичної культури і спорту на 
території Миколаївської сільської ради 
 на 2021-2022 роки

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

250 000,00 250 000,00

Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області (головний розпорядник)

44 900,00 44 900,00

Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області (відповідальний виконавець)

44 900,00 44 900,00

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Програма інформатизації Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021 рік

Рішення сесії восьмого 
скликання Миколаївської 
сільської ради

44 900,00 44 900,00

9 442 439,00 8 982 862,00 459 577,00 44 243,00
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