
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 121

30.10.2020     
 
Про стан виконання Програми забезпечення
 пожежної безпеки та захисту населення
 і територій Миколаївської сільської ради
 від надзвичайних ситуацій техногенного
 та природного характеру на 2020-2022 роки 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 року № 07 «Про
затвердження  Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і
територій Миколаївської сільської ради  від надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру на 2020-2022 роки» (далі - Програма), щодо забезпечення
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій,
об’єктів національної економіки, інших матеріальних і культурних цінностей та
довкілля  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру,
заслухавши  інформацію  першого  заступника  сільського  голови  про  виконання
Програми  за  2020  рік,  з  метою  подальшого  забезпечення  належного  рівня
матеріально-технічної  бази  у  сфері  пожежної  безпеки,  цивільного  захисту
населення і  територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий
період, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт про стан виконання Програми за 2020 рік, що додається, прийняти до 
відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2.Першому заступнику сільського голови (відповідальному за пожежну безпеку на
території громади) в 2021 році посилити контроль за виконанням заходів 
Програми у сфері пожежної безпеки закладів освіти, культури та медицини.

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

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 122

30.10.2020      
        

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

Керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   на
виконання рішення Миколаївської сільської ради від 28.05.2020 року № 03 «Про
затвердження  Програми  охорони  природного  навколишнього  середовища
Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки» (далі  -  Програма),  щодо
забезпечення на території громади заходів з охорони природного навколишнього
середовища, заслухавши інформацію начальника відділу житлово комунального
господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою.  розвитку
інфраструктури та містобудування про стан виконання Програми за 2020 рік,  з
метою  подальшого  забезпечення  належного  виконання  заходів  охорони
природного навколишнього середовища , виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.  Звіт  про  стан  виконання  Програми за  2020  рік,  що додається,  прийняти  до
відома.
Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій в 2020 році посилити
контроль  за  виконанням  заходів  Програми  у  сфері  охорони  природного
навколишнього середовища на території громади.
3.   Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  /Ольшанська  А.В./.розробити  та  подати  на  затвердження
виконавчого комітету програму щодо встановлення сміттєвих баків на території
населених пунктів громади на 2021 рік. 
4.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 123

 
30.10.2020                                                                                      с. Миколаївка

Про стан виконання Програми розвитку
земельних відносин та охорони земель
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 № 26 «Про
затвердження Програми розвитку земельних відносин та охорони земель
на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки»  (далі - Програма),
щодо забезпечення на території громади заходів з розвитку земельних відносин та
охорони  земель,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  житлово
комунального  господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,
розвитку інфраструктури та містобудування про стан виконання Програми за 2020
рік, з метою подальшого забезпечення належного розвитку земельних відносин та
виконання заходів з  охорони земель на території громади,  виконавчий комітет
сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  про  стан  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,  прийняти  до
відома.
  Стан виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
агропромислового розвитку та розвитку сільських територій в 2020 році посилити
контроль за виконанням заходів Програми у сфері розвитку земельних відносин та
охорони земель на території громади.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин В.М.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020

3



                                                         
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 124
30.10.2020      

Про соціальний захист та вирішення
проблемних питань бездомних 
громадян на період надзвичайних 
ситуацій в осінньо-зимовій період 
2020-2021 років

Керуючись  підпунктом  16  пункту  «б»  статті  34  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію начальника відділу
соціального захисту населення та надання муніципальних послуг Глиненко Л.М.
про  соціальний  захист  та  вирішення  питань  бездомних  громадян  на  період
надзвичайних  ситуацій  в  осінньо-зимовий  період  2020-  2021  років,  з  метою
проведення всіх необхідних заходів для попередження та запобігання бездомності
осіб на території громади , виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
 

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення та надання муніци-
пальних послуг Глиненко Л.М. про  соціальний захист та вирішення питань бездо-
мних громадян на період надзвичайних ситуацій  в осінньо-зимовий період 2020-
2021  років  прийняти до відома.

2. Затвердити  план  заходів  щодо  забезпечення  на  території  населених  пунктів
громади  соціального  захисту  та  вирішення  проблемних  питань  бездомних
громадян на період надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2020-2021
років (додаток 1).

3. Затвердити пункти обігріву на період надзвичайних ситуацій в осінньо- зимовий
період 2020-2021 років (додаток 2). 

4. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів щодо забезпе-
чення на території населених пунктів громади соціального захисту та вирішення
проблемних питань бездомних громадян на період надзвичайних ситуацій в осін-
ньо-зимовий період 2020-2021 років.

5. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на начальника від-
ділу соціального захисту населення та надання муніципальних послуг Глиненко
Л.М.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на секретаря виконавчого комі-
тету сільської ради Бідненко С.М.   
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 Сільський голова                                                                       Сергій САМОТОЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
від  30.10.2020  № 124

План
 заходів щодо забезпечення на території населених пунктів Миколаївської

сільської ради соціального захисту   та вирішення проблемних питань бездомних
громадян  на період надзвичайних ситуацій в осінньо - зимовий період 2020-2021

років

 № 
з/п

Назва заходу
Термін 
проведення

Виконавці

1.

При виявленні бездомних осіб 
повідомляти відділ соціального 
захисту населення та надання 
муніципальних послуг

Постійно

Старости, 

соціальні робітники 
відділення по 
обслуговуванню 
населення вдома

2

Проведення роз’яснювальної роботи 
щодо оформлення соціальної 
допомоги, пенсій за віком і інших 
соціальних виплат, надання 
допомоги у виготовленні та 
отриманні паспортних документів

Постійно

Відділ соціального 
захисту населення та 
надання муніципальних 
послуг.

3

В разі виявлення бездомних осіб,  
проведення роз’яснювальної роботи 
з їх родичами ( в разі наявності) про 
гуманне відношення до них і 
можливість повернення в родину.

Постійно

Відділ соціального 
захисту населення та 
надання муніципальних 
послуг.

Секретар виконавчого комітету                                                    С. БІДНЕНКО 
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
від  30.10.2020  № 124

Пункти обігріву в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

№
п/п

Назва району,
населений пункт

Перелік
установ, де

діють пункти
обігріву

Час роботи Відповідальні особи
(зазначити повністю
ПІБ, посаду та номер

телефону)
1 2 3 4 5
1. Сумський район, 

с. Миколаївка, 
вул. Пролетарська, 45

КНП  МСР
«АЗПСМ Різдва
Пресвятої
Богородиці»

8.00-17.00
(субота-неділя 
вихідний)

Кіхтенко  Наталія
Анатоліївна,  директор
КНП  МСР  «АЗПСМ
Різдва  Пресвятої
Богородиці»,  моб.тел.
0669821700

2. Сумський район, 
с. Кровне, 
вул. Центральна, 92

Пункт здоров’я 8.00-16.12
(субота-неділя
вихідний)

Андріяш  Світлана
Яківна,  сестра  медична,
моб.тел. 0503076374

3. Сумський район, 
с. Кекине, 
вул. Садова, 18

Медичний
пункт
тимчасового
базування
лікаря

8.00-16.12
(субота-неділя 
вихідний)

Троянова  Ніна
Миколаївна,  сестра
медична,  моб.тел.
0957782977

4. Сумський район, 
с. Постольне, 
вул. Центральна, 75А

КНП  МСР
«АЗПСМ    с.
Постольне»

8.00-17.00
(субота-неділя 
вихідний)

Лисенко  Ірина
Валентинівна,  в.о.  ст.
медичної  сестри,
моб.тел. 0668665092

5. Сумський район, 
с.  Северинівка,  вул.
Шевченка, 5

Пункт здоров’я 8.00-16.12
(субота-неділя
вихідний)

Матвієнко  Юлія
Володимирівна,
завідуюча,  моб.тел.
0958225829

6. Сумський район, 
с.  Яструбине,  вул.
Шкільна, 22

Медичний
пункт
тимчасового
базування
лікаря

8.00-16.12
(субота-неділя
вихідний)

Стрельченко  Валентина
Леонідівна, моб. тел. 
0663774220

Секретар виконавчого комітету                                                        С. БІДНЕНКО 

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 125

30.10.2020      

Про встановлення  дорожніх знаків
по вулиці Польовій села Кровне

Керуючись  частиною  1  статті  24   Закону  України  «Про  дорожній  рух»,
статтею 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
звернення  громадян,  на  виконання  програми  «Ремонту,  реконструкції  та
утримання  доріг  і  тротуарів  комунальної  власності  на  території  Миколаївської
сільської ради на 2020-2022 роки», з метою запобігання руйнування комунальної
дороги в селі Кровне по вулиці Польовій,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1.Встановити  дорожні  знаки  на  комунальній  дорозі  в  селі  Кровне  по  вулиці
Польовій:
-  № 3.3. згідно ДСТУ 4100-2002 «Рух вантажних автомобілів заборонено»;
-   №  5.29.1.1.  згідно  ДСТУ  4100-2014,  знак  позначає  дорогу,  яка  не  має
наскрізного проїзду.

2.Контроль  за  виконання  цього  рішення  покласти  на  відділ  ЖКГ,  комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування /Ольшанська А.В./.

Сільський голова                                                                         Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 126 

30.10.2020      

Про зняття з обліку дитини, яка перебуває
у складних життєвих обставинах
 

Керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  законом  України  «Про  охорону  дитинства»,  наказом  Міністерства
соціальної  політики  від  20.01.2014  №  27  «Про  порядок  ведення  службами  у
справах дітей обліку дітей,  які  перебувають у складних життєвих обставинах»,
Постановою Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язані з захистом прав дитини», з метою сприяння
забезпеченню реалізації прав дитини на сімейне виховання, охорону здоров’я, жи-
тло,  освіту,  соціальний захист  та  всебічний розвиток,  виконавчий комітет сі-
льської ради,          вирішив:

1. Зняти з обліку -------------------------------------------------------- року народжен-
ня,  який перебував у складних життєвих обставинах у  зв’язку  з  набуттям ним
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Затвердити індивідуальний план соціального захисту дитини, позбавленої
батьківського піклування, який перебуває на обліку служби у справах дітей Мико-
лаївської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби
у справах дітей Миколаївської сільської ради

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 127

30.10.2020      

Про взяття на квартирний облік
дитини, позбавленої батьківського піклування

Керуючись  статтями  30,  52,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  Законом України «Про житловий фонд соціального
призначення»,  статтею  33  Закону  України  «Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування»,  п.  64  Постанови Кабінету  Міністрів  України від  24
вересня  2008  року  №  866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою КМУ від 23.07.2008 р. № 682
«Деякі  питання  реалізації  Закону  України  «Про  житловий  фонд  соціального
призначення»,  Постановою  Ради  Міністрів  Української  РСР  і  української
республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р.  № 470, статтею 39
Житлового кодексу Української РСР, розглянувши лист Служби у справах дітей
Сумської  райдержадміністрації  «Про  постановку  на  квартирний  облік  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування  -----------------------------------------------------
року народження», виконавчий комітет сільської ради,  вирішив:

1.  Прийняти  на  квартирний  облік  за  місцем  походження  дитину,  позбавлену
батьківського піклування:
           1.1. Гр. ------------------------------------------------ року народження, як особу, що
потребує поліпшення житлових умов.

2. Прийняти гр. -------------------------------------- на загальну чергу під поточним №
15 та внести до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання
житла,  так як він має статус «Дитина, позбавлена батьківського піклування» за
поточним № 8. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Непийводу
В.В.

  
Сільський голова                                                                        Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 128

30.10.2020      

Про взяття на облік сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах
 

Керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  законом  України  «Про  охорону  дитинства»,  постановою  Кабінету
Міністрів України від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення
сімей  (осіб),  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  надання  їм
соціальних  послуг  та  здійснення  соціального  супроводу  таких  сімей  (осіб)»,
Постановою Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язані з захистом прав дитини», з метою захисту
прав та інтересів дітей,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.  Поставити  на  облік  сім’ї,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах (Додаток 1).

2.  Відділу  соціального  захисту  та  надання  муніципальних  послуг
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  /Глиненко  Л.М./  забезпечити
надання комплексу соціальних послуг згідно чинного законодавства.

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

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 129
30.10.2020      

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що
підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням  виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення
змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про
затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської
сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від
27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що
підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1. Іванченку Віктору Олександровичу  на видалення 3 (трьох)  дерев за

адресою: с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 90  (згідно акту № 10 від 30
вересня 2020 року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища,  АПР  та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської
ради Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених
насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.
3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

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

Оприлюднено 03.11.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 130
30.10.2020      

Про призначення відповідального
за вчинення нотаріальних дій на території
старостинського округу № 2

Керуючись  підпунктом  5  пункту  «б»  статті   38 Закону  України  «Про

місцеве самоврядування в Україні», статтею 37, пунктом 4 частини другої статті

40 Закону України «Про нотаріат» щодо повноважень по вчиненню нотаріальних

дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1.  Призначити  відповідальним  за  вчинення  нотаріальних  дій  та  дій

прирівняних  до  нотаріальних  на  території  старостинського  округу  №  2

Миколаївської сільської ради (с. Постольне, с. Лікарське, с. Степанкове, с.

Бурчак) - спеціаліста ІІ категорії  відділу соціального захисту населення та

надання муніципальних послуг - Панову Валентину Григорівну.

2. Рішення виконавчого комітету № 28 від 28.02.2019 року «Про призначення 

відповідального за вчинення нотаріальних дій на території старостинського 

округу № 2 Миколаївської сільської ради» вважати  таким, що втратило 

чинність. 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.11.2020
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