
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 148

.12.2020     

Про стан роботи із зверненнями
громадян за 2020 рік

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

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

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

вирішив:
1. Інформацію спеціаліста ІІ категорії загального відділу виконавчого

комітету Железняк Л.І. взяти до відома (додається).

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

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

2) продовжити  роботу  по  кваліфікованому,  неупередженому,
об’єктивному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного
вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян;



3) не  допускати  надання  неоднозначних,  необґрунтованих  або
неповних  відповідей  на  звернення  громадян  та  порушень  строків  розгляду
звернень, установлених законодавством;

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

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

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

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

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

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

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

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

6) продовжити у 2021 році   роботу по вивченню стану організації роботи
із  зверненнями  громадян  та  вносити  відповідні  пропозиції  щодо
поліпшення роботи;

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

4. Рішення виконавчого комітету № 109 від 30.09.2020 «Про стан роботи
із зверненнями громадян за 9 місяців 2020 року» вважати таким, що
втратило чинність. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря)  виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 



Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян
за  2020 рік

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  07.02.2008  №  109  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного  права  на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів
місцевого самоврядування» Миколаївською сільською радою вживалися заходи
для  підвищення  ефективності  роботи  із  забезпечення  всебічного  розгляду
звернень  громадян  та  порушених  у  них  проблем,  оперативного  їх  вирішення
задоволення законних прав та інтересів громадян.

Протягом  2020  року  до  Миколаївської  сільської  ради  надійшло  143
звернення,  що  на  49  звернень  більше  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року (у відсотковому значенні 34%).

За звітний період 2020 року із загальної кількості звернень: 125 (87,0%) –
письмові звернення, 18 (13,0%) – надійшли на особистому прийомі керівництва.

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є звернення,
що  стосуються  соціального  захисту,  їх  кількість  за  2020  рік  склала  58  та
становить 40,5 % від загальної кількості.

Не  менш  важливими  питання,  що  турбували  мешканців  громади  були
звернення щодо комунального господарства,  за  2020 рік їх надійшло – 30,  що
становить  21  %  відносно  загальної  кількості  звернень,  аграрної  політики  та
земельних відносин – 17 (12,0%), діяльності органів місцевого самоврядування –
11(7,7%),  забезпечення  дотримання  законності  та  охорони  правопорядку,
реалізації  прав  і  свобод  громадян,  запобігання  дискримінації  –  10  звернень
(7,0%),  житлової  політики  –  4  (2,8%),  екології  та  природних  ресурсів,  та
транспорту і зв’язку по три, які у загальній частині звернень становлять по 2,1 %,
одне звернення з питання освіти, науково – технічної, інноваційної діяльності та
інтелектуальної власності та інші.

За  2020 рік надійшло 25 колективних звернень, що також на 48% більше ніж
за  аналогічний  період  минулого  року.  Здебільшого  у  колективних  зверненнях
громадяни порушують питання комунального господарства. 

Особлива  увага  під  час  розгляду звернень приділяється  вирішенню питань
громадян пільгової категорії. За звітний період до сільської ради таких звернень
надійшло 24 (16.9 %) від загальної кількості звернень.

У звітному періоді позитивно вирішено 69 (48,3 %) порушених питань, на
62  (43,3%)  –  надано  роз’яснення,  переслано  за  належністю –  7  (4,9),  у  стадії
розгляду - 5 (3,5) .

Важливу  роль  у  посиленні  довіри  до  сільської  влади  відіграє  особисте
спілкування  керівництва  сільської  ради  з  громадянами.  Прийом  мешканців
проводиться  відповідно  до  затвердженого  графіку,  який  розміщений  на  сайті
Миколаївської сільської ради та інформаційних стендах.

За звітний період звернень на «гарячу» лінію не надходило.
Спеціаліст ІІ категорії 
загального відділу 
Миколаївської сільської ради          Л. ЖЕЛЕЗНЯК



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 149

.12.2020     
 
Про стан виконавської дисципліни

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

вирішив:
1. Інформацію головного спеціаліста загального відділу /Балаба Ю.О./ про

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

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

3. Заступнику  сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих органів
ради,  керуючому  справами  (секретарю)  виконавчого  комітету,
начальникам відділів сільської ради:

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

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

3) приділяти  особливу  увагу  виконанню  резолюцій  у  роботі  з
документами;

4) забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради
матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації,
якість  та  змістовність  цієї  інформації,  дотримуючись  регламенту
роботи виконавчого комітету.

4. Загальному  відділу  виконавчого  комітету  сільської  ради  (Лещенко
А.М.):

      1)  здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих
доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання
документів з визначенням причин несвоєчасного виконання;



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

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

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

    5.  Рішення  виконавчого  комітету  № 110  від  30.09.2020  року  «Про  стан
виконавської дисципліни протягом ІІІ кварталу 2020 року» вважати таким,
що втратило чинність.

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря)  виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 



Інформація про стан виконавської дисципліни  
у виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради

у ІV кварталі 2020 року

Впродовж ІV кварталу 2020 року у сільській раді проводилась робота та
вживались  необхідні  заходи  з  метою  забезпечення  належного  рівня
виконавської  дисципліни,  своєчасного  і  якісного  виконання  завдань,
визначених  в  документах  вищих  органів  влади,  депутатських  запитах  та
зверненнях,  а  також  рішеннях  сільської  ради  та  її  виконавчого  комітету,
розпорядженнях і дорученнях сільського голови.

До сільської ради за ІV квартал 2020 року надійшло 551 документ, що на
21  лист  більше  ніж  за  IІІ  квартал  2020  року.  Питома  вага  контрольних
документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції складає 52 %.

Від громадян та громадських організацій за звітний період надійшло 19
запитів на які своєчасно були надані відповіді.

На  постійному  контролі  у  керівництва  сільської  ради  перебувають
розпорядження  та  доручення вищих  органів  влади.  За  звітний  період  до
виконавчого  апарату  сільської  ради  надійшло  12 розпоряджень  голови
Сумської  облдержадміністрації. З  метою  виконання  розпоряджень  голови
облдержадміністрації  розробляються  відповідні  заходи  в  межах  наданої
компетенції:  вживаються  заходи щодо своєчасного  і  якісного  їх  розгляду,  в
установлені терміни надаються відповіді.

На даний час на контролі знаходиться 28 розпоряджень голови Сумської
облдержадміністрації, які надійшли до сільської ради, з урахуванням минулих
років.

Сільським головою за звітний період прийнято 149 розпоряджень, що на
10 розпоряджень менше ніж в попередньому звітному періоді, з них з основної
діяльності – 57 розпоряджень.

У  виконкомі  сільської  ради  постійно  аналізується  стан  справ   по
виконанню  документів  органів  влади  вищого  рівня,  посилено  персональну
відповідальність  посадових  осіб  виконавчого  комітету  сільської  ради  та
керівників установ, що розміщені на території сільської ради, за своєчасне і
повне виконання документів органів влади вищого рівня. 

Аналіз  стану  виконання  контрольних  документів  засвідчує,  що
переважна більшість з них виконується у визначені терміни. 

У  всіх  відділах  апарату  сільської  ради  виконавська  дисципліна
знаходиться на належному рівні.

З  метою  підвищення  рівня  виконавської  дисципліни  та  посилення
персональної  відповідальності  за  своєчасне  і  якісне  виконання  документів
загальним відділом сільської ради систематично вживається ряд заходів:

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів;
- щокварталу проводиться аналіз стану виконавської дисципліни;
- постійно надається методична допомога щодо контрольної роботи та

ведення діловодства.



Виконавчий  комітет  та  спеціалісти  сільської  ради  продовжують
працювати  над  питаннями,  щодо  поліпшення  організації  контролю  за
виконанням  завдань та  заходами,  спрямованими  на  зміцнення  виконавської
дисципліни в органі виконавчої влади.

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Миколаївській сільській
раді за ІV квартал 2020 року можна визнати в цілому задовільним.

Головний спеціаліст загального відділу
Миколаївської сільської ради       Ю. БАЛАБА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 150

.12.2020     

Про виконання делегованих
повноважень за 2020 рік

Відповідно  до  пункту  2  статті  11  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради в
своїй  роботі  керується  Конституцією  України,  законами  України,  актами
Президента України і  Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями голови
обласної  державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної
державної  адміністрації  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади.

Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання
делегованих повноважень на території ради. 

Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  приймаються
відповідні  рішення  виконавчого  комітету  та  видаються  розпорядження
сільського голови.
           Так за 2020 рік із 175 рішень виконавчого комітету щодо виконання
делегованих  повноважень  прийнято  42  рішення  та  видані  8  розпоряджень
сільського голови делегованого характеру.  
          Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності
(відповідно  до  статей  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»)  показує,  що  основна  кількість  рішень  стосується  роботи  в  сфері
житлово  комунального  господарства,  побутового,  торговельного
обслуговування,  громадського  харчування,  транспорту  та  зв’язку  (ст.  30),
роботи  у  сфері  соціального  захисту  населення,  (ст.  34),  питань  цивільного
захисту (ст. 36), щодо забезпечення законності,  правопорядку, охорони прав,
свобод  і  законних  інтересів  громадян  (ст.   38).  Також  протягом  першого
півріччя  на засіданнях виконавчого комітету було заслухано звіти начальників
відділів про роботу відділів за минулий рік,    про виконання закону України
«Про освіту». 
             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 72 фізичних осіб
підприємців, 14 юридичних осіб. 

Виконавчий  комітет  постійно  приділяє  увагу  створенню  умов  щодо
розвитку  мережі  підприємств  торгівлі,  побутового  обслуговування,
встановленню  зручного  для  населення  режиму  роботи  цих  закладів,  та
дотримання  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів.  Питання  роботи
закладів торгівлі було розглянуте на черговому засіданні виконавчого комітету
в червні  місяці.  На  території  громади працює 16  магазинів,  що реалізують



товари  повсякденного  попиту,  два  господарських  магазини,  один  заклад
громадського  харчування.  На  сьогодні  попит  населення  в  товарах  першої
необхідності  повністю задовольняється.  На засіданнях виконавчого комітету
обговорюються  питання  виконання  делегованих  повноважень  у  сфері
соціального  захисту  населення.  Зокрема  заслуховуються  звіти  відділу
соціального  обслуговування  населення  вдома  та   начальника  відділу
соціального захисту на надання муніципальних послуг про роботу з пільговою
категорією населення на території ради.

Також  на  засіданні  виконавчого  комітету  заслуховується  питання
роботи  Служби  в  справах  дітей.  Регулярно  проводяться  обстеження  умов
проживання дітей, які потрапили в складні життєві обставини.   

Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану,
вчинює  нотаріальні  дії.  Так  за  2020  рік  вчинено  -----    нотаріальних  дій,
Кекинський старостинський округ – , Постольненський – , Северинівський - ,
Кровненський  –   (довіреності),  адмінприміщення  –  ,  зареєстровано   актів
цивільного стану.

Також виконуються  делеговані  повноваження  в   організації  призову
громадян на строкову військову службу, та на період проведення мобілізації,
виконання  вимог  законодавства  щодо  розгляду  звернень  громадян,
вирішуються  питання  про  надання  допомоги  пов’язану  з  охороною
материнства  і  дитинства,  здійснюється  статистичний  облік  громадян,  які
постійно та тимчасово проживають на території сільської ради, здійснюється
облік  дітей  шкільного та  дошкільного вік.  На  протязі  І  півріччя  2020 року
повідомної  реєстрації  колективних  договорів  не  проводилося,  було
зареєстровано   2  внесення  змін  до  колективних  договорів,  здійснюється
контроль  за  дотриманням  земельного  та  природоохоронного  законодавства,
вирішуються земельні спори (відповідно до законодавства).

Враховуючи зазначене  вище,  керуючись  пунктом 2  статті  76  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
розпорядження голови Сумської ОДА № 55 – ОД від 10.02.2016 року «Про
контроль за  здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської
області делегованих повноважень органів виконавчої  влади» зі  змінами
затвердженими  розпорядженням голови  Сумської  ОДА  №  71  –  ОД  від
22.02.2016  року,  з  метою  належного  виконання  виконавчим  комітетом
Миколаївської   сільської  ради  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади,  виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Інформацію  керуючого  справами  (секретаря)  виконавчого  комітету  про

виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом Миколаївської
сільської ради – прийняти до відома. /додаток 1 додається/. 

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Бідненко С.М.:
2.1. при підготовці планів роботи виконавчого комітету надавати пропозиції
щодо  заслуховування  на  засіданні  виконкомів  звітів  керівників  виконавчих
органів ради у частині виконання ними делегованих повноважень;
2.2.  забезпечувати  виконання  основних  положень  другого  розділу  статей
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»;



 2.3.  кожного  півроку  заслуховувати  на  засіданнях  виконавчого  комітету
інформацію про здійснення делегованих  повноважень на території сільської
ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 151

.12.2020     

Про стан виконання Програми інформатизації
Миколаївської сільської ради Сумського району за 2020 рік та схвалення 
проєкту даної програми на 2021 рік.

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми  інформатизації  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району за 2020 рік та розглянувши проєк Програми  інформатизації Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  на  2021  рік  (далі  –  Програма),  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. Схвалити проєкт рішення сільської ради про Програму інформатизації
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік 
3.Секретарю  сільської  ради  Непийводі  В.В.  подати  даний  проєкт  програми  на
затвердження на чергове засіданні ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 152

.12.2020     

Про стан виконання Програми розвитку
місцевого самоврядування на території
Миколаївської сільської ради за 2020 рік
та схвалення проєкту даної програми на 2021 рік

  Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання Програми розвитку місцевого самоврядування на території
Миколаївської сільської ради (далі – Програма)  та розглянувши проєк Програми
на  2021  рік,  з  метою  ефективного  функціонування  системи  органу  місцевого
самоврядування,  забезпечення  сталого  розвитку  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. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми на 2021
рік. 
3.Секретарю  сільської  ради  Непийводі  В.В.  подати  даний  проєкт  програми  на
затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 153

.12.2020     

Про стан виконання Програми фінансової
підтримки та розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської
сільської ради та схвалення програми на 2021 рік

  Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання Програми фінансової підтримки та розвитку комунальних 
некомерційних підприємств  Миколаївської  сільської  ради  (далі  –  Програма)  та
розглянувши  проєкт  Програми  на  2021  рік,  з  метою  забезпечення  фінансової
підтримки комунальних некомерційних підприємств сільської ради,  виконавчий
комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми 
фінансової підтримки та розвитку комунальних  некомерційних підприємств 
Миколаївської сільської ради на 2021 рік. 
3.Директору КНП «АЗПСМ «Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко Н.А. подати
даний проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 154

.12.2020     

Про стан виконання Програми забезпечення
препаратами інсуліну хворих на цукровий
та нецукровий діабет жителів Миколаївської
сільської ради на 2020 рік та 
схвалення даної програми на 2021 рік.  

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та
нецукровий  діабет  жителів  Миколаївської  сільської  ради  на  2020  рік  (далі  –
Програма) та розглянувши проєкт Програми на 2021 рік, з метою своєчасного та
стовідсоткового  забезпечення  препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  та
нецукровий діабет, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2.  Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
забезпечення  препаратами  інсуліну  хворих  на  цукровий  та  нецукровий  діабет
жителів Миколаївської сільської ради на 2021 рік. 
3.Директору КНП «АЗПСМ «Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко Н.А. подати
даний проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 155

.12.2020     

Про стан виконання Програми відшкодування компенсації  за перевезення
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по Миколаївській сільській раді
Сумського району Сумської області за 2020 рік та схвалення даної програми
на 2021 рік

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми  відшкодування  компенсації  за  перевезення  окремих
пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом по Миколаївській  сільській  раді  Сумського району
Сумської області за 2020 рік (далі – Програма) та розглянувши проєкт Програми
на 2021 рік, з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на
пільговий  проїзд  автомобільним   транспортом  на  приміських  автобусних
маршрутах  загального  користування  та  відшкодування  перевізникам,  які
здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним транспортом
загального  користування,   компенсації  за  рахунок  місцевого  бюджету  за
перевезення окремих категорій населення , виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2.  Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян
на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом
по Миколаївській сільській раді Сумського району Сумської області на 2021. 
3.Головному  спеціалісту  загального  відділу  Балаба  Ю.О.  подати  даний  проєкт
програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 156

.12.2020     

Про стан виконання Програми перевезення
працівників Миколаївської сільської ради
за 2020 рік та схвалення даної програми
на2021 рік 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми  перевезення  працівників  Миколаївської  сільської  ради  за
2020 рік (далі – Програма) та розглянувши проєкт Програми на 2021 рік, з метою
забезпечення працівників,  що працюють в сільській раді,  але мешкаю в інших
населених  пунктах,  до  місця  роботи  та  у  зворотному  напрямку,  виконавчий
комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми 
перевезення працівників Миколаївської сільської ради на 2021 рік. 
3.Головному  спеціалісту  загального  відділу  Балаба  Ю.О.  подати  даний  проєкт
програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 157

.12.2020     

Про стан виконання Програми забезпечення у 2020 році соціальними 
послугами громадян Миколаївської сільської ради, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та 
схвалення даної програми на 2021 рік

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми забезпечення у 2020 році соціальними послугами громадян
Миколаївської  сільської  ради,  які  не  здатні  до  самообслуговування  у  зв’язку  з
похилим  віком,  хворобою,  інвалідністю за  2020  рік (далі  –  Програма)  та
розглянувши проєкт Програми  на 2021 рік, з метою надання якісних соціальних
послуг особам, які цього потребують, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми 
забезпечення у 2021 році соціальними послугами громадян Миколаївської 
сільської ради, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю. 
3. Начальнику відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Шаповал
Н.І. подати даний проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

  

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 158

.12.2020     

Про стан виконання Програми соціального
захисту населення на території Миколаївської
сільської ради за 2020 рік та схвалення
даної програми на 2021 рік
 
 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання  Програми  соціального захисту населення на території  Миколаївської
сільської ради за 2020 рік (далі – Програма) та розглянувши проєкт Програми на
2021  рік,  з  метою  здійснення  заходів,  спрямованих  на  посилення  турботи  про
ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, сімей загиблих
учасників  Антитерористичної  операції,  військовослужбовців,  які  забезпечували
єдність  і  незалежність  держави  в  східних  областях  України,  задоволення  їх
життєвих  потреб  та  повсякденних  запитів,  надання  соціальної  підтримки  та
матеріальної  допомоги  для  інших  малозабезпечених  категорій  населення,,
виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми 
соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2021 
рік.
3. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання муніципальних
послуг Глиненко Л.М. подати даний проєкт програми на затвердження на чергове
засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 159

.12.2020     

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

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши інформацію доповідача  про виплату  у
2020 році заохочувальної стипендії спортсменам вихідцям громади відповідно до
затвердженого  Положення,  яке  діяло  протягом  року  та  розглянувши  проєкт
Положення  про  призначення  заохочувальної  стипендії  спортсменам,   вихідцям
Миколаївської  сільської  ради  у  2021  році  за  призові  спортивні  досягнення,
виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт доповідача про виплату у 2020 році заохочувальної стипендії спортсменам
вихідцям  громади  відповідно  до  затвердженого  Положення,  що  додається,
прийняти до відома. 
2.  Схвалити  проєкт  Положення  про  призначення  заохочувальної  стипендії
спортсменам,  вихідцям  Миколаївської  сільської  ради  у  2021  році  за  призові
спортивні досягнення (далі – Положення).
3. Секретарю сільської ради Непийвода В.В. подати даний проєкт Положення на
затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

1



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 160

.12.2020     

Про стан виконання Програми розвитку
культури Миколаївської сільської ради
Сумського району за 2020рік та схвалення
даної програми на 2021 рік
                   

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання Програми розвитку культури Миколаївської сільської ради
Сумського району за 2020рік (далі – Програма) та розглянувши проєкт Програми
на 2021 рік,  з  метою  реалізації  на території  громади державної  політики щодо
розвитку  української  культури  і  кращих  здобутків  європейської  та  світової
культури,  створення сприятливих умов для забезпечення культурно-дозвіллєвих
потреб населення, збереження історико-культурної та нематеріальної спадщини,
підвищення  ефективності  діяльності  закладів  культури,  на  виконання  законів
України «Про культуру»,  «Про бібліотеки і  бібліотечну справу»,  «Про охорону
культурної спадщини», виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми розвитку
культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік.
3.  Начальнику  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю Родя  С.В.  подати  даний
проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 161

.12.2020     

Про стан виконання Програми 
благоустрою населених пунктів 
Миколаївської сільської ради Сумського 
району за 2020 рік та схвалення даної 
програми на 2021 рік. 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання Програми благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради
Сумського району за 2020 рік (далі – Програма) та розглянувши проєкт Програми
на 2021 рік, з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в
належному  санітарно  –  технічному  стані  комунальних  закладів,  очищення  та
озелененню  територій,  створення  оптимальних  умов  для  праці,  побуту  та
відпочинку населення, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2.  Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району на
2021 рік.
3.  Заступнику  сільського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Рябуха В.С. подати даний проєкт програми на затвердження на чергове засідання
ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 162

.12.2020     

Про стан виконання Програми розвитку
малого та середнього підприємництва
на території Миколаївської сільської ради
Сумського району за 2020 рік та схвалення
даної програми на 2021 рік

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,   заслухавши  інформацію  доповідача  про  хід
виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва
на території Миколаївської сільської ради Сумського району за 2020 рік (далі –
Програма)  та  розглянувши  проєкт  Програми  на  2021  рік,  з  метою  створення
сприятливих умов для сталого розвитку сфер малого і середнього підприємництва,
поліпшення інвестиційного клімату, виконавчий комітет сільської ради, 

                     вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Програми  за  2020  рік,  що  додається,
прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2020  рік  вважати
задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми розвитку 
малого та середнього підприємництва на території Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 рік.
3.  Керуючій  справами  (секретарю)  виконавчого  комітету  подати  даний  проєкт
програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 163

.12.2020     

Про схвалення Програми встановлення
сміттєвих баків на території Миколаївської
сільської ради на 2021-2024 роки

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,   з  метою поліпшення стану благоустрою населених
пунктів громади, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та
епідеміологічного  благополуччя  населення,  зменшення  шкідливого  впливу
відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, виконання правил
благоустрою території  населених пунктів сільської  ради,   виконавчий комітет
сільської ради, 

                     вирішив:
1. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми 
встановлення сміттєвих баків на території Миколаївської сільської ради на 2021-
2024 роки (далі – Програма).
3.  Відділу  житлово  комунального  господарства,  комунальної  власності,
благоустрою,  транспорту,  розвитку  інфраструктури  та  містобудування
/Ольшанська А.В./ подати  даний проєкт Програми на затвердження на чергове
засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 164

.12.2020     

Про стан виконання Комплексної  програми розвиту освіти Миколаївської
сільської  ради  за  2020  рік  та  схвалення  Програми  розвитку  освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2023 роки

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  законів  України  «Про  освіту»,  Указу  Президента
України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього
середовища у новій українській школі», Постанови КМУ «Про внесення змін до
Порядку  організації  інклюзивного  навчання  у  загальноосвітніх  навчальних
закладах»,  Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування
загальної  середньої  освіти «Нова  українська  школа» на  період до 2029 року,  з
метою забезпечення стабільного розвитку системи освіти для задоволення потреб
Миколаївської  сільської  громади,  особистісного  розвитку  учнів  та  вихованців
закладів  освіти  згідно  з  їх  індивідуальними  здібностями  і  потребами,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1.Звіт  доповідача  про  хід  виконання  Комплексної  програми  розвиту  освіти
Миколаївської сільської ради за 2020 рік, що додається, прийняти до відома. Стан
виконання заходів Програми за 2020 рік вважати задовільним. 
2. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми розвитку
освіти Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2023 роки
3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С. подати даний 
проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 165

.12.2020     

Про схвалення Програми розвитку
фізичної культури та спорту Миколаївської
сільської ради Сумського району 
на 2021 – 2022 роки

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  закону  України  «Про фізичну культуру  і  спорт»,  з
метою  забезпечення  умов  для  зміцнення  здоров’я  мешканців  Миколаївської
сільської  територіальної  громади  ,  популяризації  здорового  способу  життя  та
сприяння ефективній  реалізації  політики у  сфері  фізичної  культури і  спорту  в
громаді виконавчий комітет Миколаївської сільської ради,  виконавчий комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми розвитку
фізичної культури та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району на
2021 – 2022 роки.
3.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт програми на затвердження на чергове засідання ради.
4.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 166

.12.2020     

Про схвалення Програми розвитку
футболу на території Миколаївської
сільської ради Сумського району на 2021 рік 

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні»,  Закону  України «Про фізичну культуру  і  спорт»,  з
метою  сприяння  розвитку  футболу  в  Миколаївській  сільській  територіальній
громаді, забезпечення належних умов для залучення населення громади до занять
футболом, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми розвитку
футболу на території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік
(далі – Програма). 
2.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт Програми на затвердження на чергове засідання ради.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 167

.12.2020     

Про схвалення Програми національно-патріотичного
виховання дітей та молоді Миколаївської
сільської ради Сумського району 
на 2021-2022 роки

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Постанови  КМУ  від  09.10.2020  № 932  «Про
затвердження  плану  дій  щодо  реалізації  Стратегії  національно-патріотичного
виховання на 2020-2025 роки», Указу Президента України від 01 грудня 2016 року
№  534/2016  «Про  пріоритетні  заходи  щодо  сприяння  зміцненню  національної
єдності  та  консолідації  українського  суспільства,  підтримки  ініціатив
громадськості у цій сфері», з метою підтримки розвитку системи безперервного,
комплексного  патріотичного  виховання,  освіти  та  просвітницької  діяльності
молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини Батьківщини,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївської
сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки  (далі – Програма). 
2.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт Програми на затвердження на чергове засідання ради.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 168

.12.2020     

Про схвалення Програми «Безпечне та якісне
харчування в закладах освіти Миколаївської
сільської ради Сумського району на
2021-2023 рік»

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  вимог Закону України «Про державний контроль за
дотриманням  законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти
тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин», Закону України «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
з  метою забезпечення якісного харчування учнів та  вихованців закладів  освіти
громади, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити проєкт рішення сільської ради про затвердження Програми «Безпечне
та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської
сільської ради Сумського району на 2021-2023 рік»  (далі – Програма). 
2.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт Програми на затвердження на чергове засідання ради.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 169

.12.2020     

Про затвердження Програми оздоровлення
та відпочинку дітей на 2021 рік

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статті  7  Закону  України  «Про  оздоровлення  та
відпочинок дітей», з метою створення правових, соціальних і економічних умов
для організації та проведення процесу оздоровлення та відпочинку дітей громади,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік   (далі – Програма). 
2.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт Програми на затвердження на чергове засідання ради.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 

2



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 170

.12.2020     

Про схвалення Програми перевезення
педагогічних працівників на 2021 рік

Відповідно  до  статей  27,  32,  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну
середню  освіту»,  з  метою  забезпечення  пільгового  проїзду  педагогічних
працівників до закладів освіти та у зворотному напрямку, виконавчий комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Схвалити  проєкт  рішення  сільської  ради  про  затвердження  Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік   (далі – Програма). 
2.  Начальнику  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Макшеєвій  Н.С.  подати  даний
проєкт Програми на затвердження на чергове засідання ради.
3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 171

.12.2020     

Про стан виконання рішення виконавчого
комітету № 92 від 28.08.2020 року
«Про стан сплати орендної плати та земельного податку»

Керуючись  підпунктом  1  пункту  «б»   статті  33 Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Земельним  Кодексом  України,  Законом
України  „Про  землеустрій”,  Законом  України  „Про  оренду  землі”,  Законом
України „Про плату за землю” ,  заслухавши звіт  начальника  відділу земельних
відносин,  охорони  навколишнього  природного  середовища,  агропромислового
розвитку  та  розвитку  сільських  територій  та  звіт  начальника  фінансового
управління,  з  метою  виконання  вимог  земельного  законодавства  на  території
сільської ради та виконання планових показників по сплаті за землю, виконавчий
комітет сільської ради,

вирішив:
1. Інформацію  начальника відділу  земельних відносин, охорони навколишнього

природного  середовища,  агропромислового  розвитку  та  розвитку  сільських
територій  Обливанцової  І.Ю. про  стан  виконання  умов  діючих  договорів
оренди  прийняти  до  відома.  Відмітити,  що  сплата  орендної  плати  та
земельного податку за  використання земельних ділянок на території сільської
ради  розраховується на  підставі нормативної грошової  оцінки  земельних
ділянок Миколаївської сільської ради.  

2. Звіт  начальника фінансового управління Пашкурової  В.В.  про  стан сплати
орендної плати та земельного податку за  11  місяців 2020 року прийняти до
відома,  відмітивши  позитивний  вплив  виконаної  управлінням  роботи  на
виконання  планових показників  та  зменшення  податкового  боргу  платників
податків, зареєстрованих на території Миколаївської сільської ради. 

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

1)  при  вирішенні  питань  щодо  передачі  у  користування  земель  комунальної
власності неухильно дотримуватись вимог Земельного кодексу України;
2) контролювати стан заключення договорів оренди на земельні ділянки, строк дії
яких закінчується;   
3) взяти до уваги зміни в законодавстві та сприяти у приведенні договорів оренди
у відповідність до вимог водного та земельного законодавства;
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4) ініціювати перегляд та переукладення договорів оренди земельних ділянок  з
метою збільшення орендної ставки у відповідності до законодавства. 

          4.  Фінансовому управлінню сільської ради (Пашкурова В.В.):
1)  постійно  проводити  аналіз  надходжень  до  бюджету  Миколаївської  сільської
об'єднаної  територіальної  громади  платежів  від  орендної  плати  та  земельного
податку;
2)  продовжити  роботу  щодо  зменшення податкового  боргу  платників  податків,
зареєстрованих на території Миколаївської громади

5.    Стан сплати та погашення заборгованості по орендній платі та земельному
       податку за 2020 рік вважати таким, що потребує доопрацювання.
6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

 голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 172

.12.2020     

Про створення постійно діючої комісії
з питань поводження з безхазяйними
відходами на території громади
та затвердження Порядку виявлення і обліку
безхазяйних відходів на  підвідомчій території
 

             Керуючись  статтями  33,  40  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  охорону  навколишнього
природного середовища», статтею 12 Закону України «Про відходи», відповідно
до Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів, затвердженого постановою
Кабінету  Міністрів  України  03.08.1998р.  №1217,  Порядку  ведення  державного
обліку та паспортизації  відходів,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  01.11.1999  р.  №2034,  з  метою  зменшення  обсягів  утворення  відходів,
посилення  контролю  за  екологічним  станом  місць  утворення  та  видалення
відходів,  оцінки  їх  впливу  на  навколишнє  природне  середовище  і  здоров’я
людини,  виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1.  Утворити  постійно  діючу  комісію  з  питань  поводження  з  безхазяйними
відходами  на  території  населених  пунктів  Миколаївської   сільської  ради
 Сумського району  та затвердити її склад згідно з додатком 1.
 2.  Затвердити  Положення про  постійно  діючу  комісію з  питань  поводження  з
безхазяйними відходами на території населених пунктів Миколаївської  сільської
ради  Сумського району ,  згідно з додатком 2
(додається).
3.  Затвердити  Порядок  виявлення  та  обліку  безхазяйних  відходів  на  території
населених  пунктів  Миколаївської   сільської  ради   Сумського  району,   згідно  з
додатком 3 (додається).
4. Вважати таким, що втратило чинність   розпорядження сільського голови  від
21.08.2018 року № 93 "Про затвердження положення про постійно діючу комісію з
питань поводження з безхазяйними відходами при Миколаївській сільській раді»".
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 
 
Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ
 

 Оприлюднено  07.12.2020 року 
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Додаток 1
 до  рішення виконкому
 сільської  ради 

від 21.12.2020  № 172 
Склад

постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами
на території населених пунктів Миколаївської  сільської ради  Сумського району

 
   
Рябуха 
Віктор 
Сергійович

заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, 
голова комісії

Обливанцова 
Ірина Юріївна

начальник відділу земельних відносин, охорони 
навколишнього природного середовища, 
агропромислового розвитку та розвитку сільських 
територій, 
заступник голови комісії

Ольшанська 
Алла 
Володимирівна

начальник відділу житлово комунального 
господарства, комунальної власності, благоустрою, 
транспорту, розвитку інфраструктури та 
містобудування, 
секретар комісії

Костенко Віктор 
Васильович

депутат сільської ради восьмого скликання (за 
згодою),
член комісії 

Лисак Галина 
Павлівна

інспектор з питань благоустрою,
член комісії

                                                                     

Керуючий справами(секретар) виконкому                                                                    
 Світлана БІДНЕНКО 
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Додаток 2 
до  рішення виконкому

 сільської  ради 
від 21.12.2020  № 172 

 

Положення
про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами на
території населених пунктів Миколаївської  сільської ради  Сумського району 

1.Загальна частина 
            1.1.Положення визначає організацію, повноваження і  порядок діяльності
постійно  діючої  комісії  з  питань  поводження  з  безхазяйними  відходами  на
території  населених  пунктів  Миколаївської   сільської  ради   Сумського  району
(далі-комісія), яка створена для виявлення та обліку безхазяйних відходів.
            1.2.Комісія  діє  відповідно  до  Закону  України  "Про відходи»,  постанови
Кабінету  Міністрів  України від  03.08.1998 №1217 «Про затвердження Порядку
виявлення  та  обліку  безхазяйних  відходів»,  якими  визначаються  особливості
управління  безхазяйними  відходами, керується  у  своїй  діяльності  даним
Положенням.
            1.3.Основним завданням комісії є реалізація повноважень органу місцевого
самоврядування у сфері поводження з безхазяйними відходами, з урахуванням їх
ресурсної  цінності  та  вимог  безпеки  для  здоров’я  людей  і  навколишнього
природного  середовища,  забезпечення  ліквідації  несанкціонованих  і
неконтрольованих звалищ відходів на території населених пунктів Миколаївської
сільської ради  Сумського району 
           1.4.Комісія очолює та забезпечує координацію робіт підприємств установ та
організацій в вирішенні питань в частині поводження з відходами.
 
2.Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів
            2.1. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника, або власник
яких не відомий (далі-відходи).
           2.2.Підставами для здійснення процедур виявлення відходів та наступного
їх обліку можуть бути:
     -  повідомлення  власників  або  користувачів  земельних  ділянок,  на  яких
виявлено відходи;
     - заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів
масової інформації;
     -  результати  інспекційних  перевірок  територіальних  органів  Міністерства
екології  та  природних  ресурсів  України,  санітарно  –  епідеміологічної  служби,
органів місцевого самоврядування.
           2.3.Заяви (повідомлення)  про факти виявлення відходів розглядаються на
черговому (позачерговому) засіданні комісії.
 
3.Права комісії
3.1.  Заслуховувати  на  своїх  засіданнях  інформації  підприємств,  установ  та
організацій, про стан роботи щодо поводження з відходами.
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3.2.  Отримувати інформацію від підприємств,  установ та організацій,  про стан
роботи що до поводження з відходами.
3.3.  Залучати,  в  установленому  порядку,  фахівців  підприємств,  установ  та
організацій, до участі в рішенні питань в частині поводження з відходами, а також
до участі у підготовці матеріалів для розгляду комісії.
 
4.Обов’язки комісії
 
4.1. У разі  отримання звернення, комісія визначає кількість, склад, властивості,
вартість  відходів,  ступень  їх  небезпеки  для  здоров’я  людей  і  навколишнього
природного середовища, вживає заходів до встановлення власників відходів та їх
ліквідації.
4.2. У разі необхідності для визначення власника відходів та їх оцінки, можуть
залучатися відповідні спеціалісти та експерти.
4.3. За результатами своєї роботи комісія складає акт обстеження.
 
5.Склад комісії
 
5.1.    Комісію очолює голова, який має заступника та секретаря.
5.2. Персональний склад комісії  затверджується рішенням виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради.
 
6.Забеспечення діяльності комісії
 
6.1.Комісія проводить засідання у разі необхідності.
6.2.Робота комісії здійснюється у формі засідання.
6.3.Роботою  комісії  керує  її  голова,  а  в  разі  відсутності  голови  —  заступник.
Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється її секретарем.
6.4.Засідання  вважається  правомочним,  якщо  у  ньому  бере  участь  не  менш,
як половина членів комісії.
6.5.Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням і вважається прийнятим,
якщо за нього проголосували більшість членів комісії, присутніх на засіданні.
6.5.У разі рівного поділу голосів вирішальним є голос голови комісії.
6.6.Рішення комісії оформлюються протоколом.
6.7.Протокол та акт обстеження надається на розгляд виконкому сільської ради для
вирішення питання про подальше поводження з відходами.
 
 
Керуючий справами (секретар) виконкому                             Світлана БІДНЕНКО
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Додаток3
до  рішення виконкому
сільської  ради 
від 21.12.2020  №172

                                                          
Порядок

виявлення та обліку безхазяйних відходів на території населених пунктів
Миколаївської  сільської ради  Сумського району 

Безхазяйні відходи – відходи, що не мають власника або власник яких невідомий.
1.  Цей  Порядок  розроблено  відповідно  до  Закону  України  «Про  відходи»  та
«Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України 03.08.1998р. №1217.
2.  Власники  або  користувачі  земельних  ділянок,  на  яких  виявлено  відходи,
зобов’язані  повідомити  про  них  місцеві  органи  виконавчої  влади  чи  органи
місцевого самоврядування.
3.  Підставами  для  здійснення  процедур  визначення  відходів  та  наступного  їх
обліку також можуть бути заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ
та  організацій,  засобів  масової  інформації,  результати  штатних  інспекційних
перевірок  органів  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України,
територіальних  підрозділів  Держпродспоживслужби,  органів  місцевого
самоврядування тощо.
4. Заяви (повідомлення) про факти виявлення відходів розглядаються на засіданні
постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами (далі —
комісія).
5.  Комісія  визначає  кількість,  склад,  властивості,  вартість  відходів,  ступінь  їх
небезпеки  для  навколишнього  природного  середовища  і  здоров’я  людини  та
вживає заходів до визначення власника відходів.
У  разі  необхідності  для  визначення  власника  відходів  та  їх  оцінки  можуть
залучатися  правоохоронні  органи,  відповідні  спеціалісти  та  експерти,  утворені
робочі групи.
6. За результатами своєї роботи комісія складає акт обстеження та розглядає його
на своєму засіданні. Рішення комісії оформлюються протоколом, який надається
на  розгляд  виконкому  сільської  ради  для  вирішення  питання  про  подальше
поводження з відходами.
7.  На  підставі  протоколу  комісії  та  акту  обстеження, виконком  сільської  ради
приймає рішення щодо подальшого поводження з відходами та в разі необхідності
ініціює порушення справи про притягнення до відповідальності  осіб,  винних у
порушенні законодавства про відходи, та відшкодування заподіяної шкоди.
8. У разі  визначення власника відходів, власник несе повну відповідальність за
додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу відходів
на  навколишнє  природне  середовище  відповідно  до  положень  Закону  України
«Про відходи».
 
 Керуючий справами(секретар) виконкому                                                                    
        Світлана БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 173

.12.2020     

Про план роботи виконавчого комітету
на перший квартал 2020 року

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

вирішив:

1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської
ради /Бідненко С./ про виконання плану роботи виконавчого комітету 
сільської ради за 2020 рік прийняти до відома. /додаток 1 додається/.

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
на І квартал 2021 року. /додаток 2 додається/.

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету забезпечити 
своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи. 

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

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
(секретаря) виконавчого  комітету Бідненко С.М. 

      Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 
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Додаток 1 до  рішення виконавчого 
 комітету № 173 від .12.2020 року 

Інформація
про виконання плану роботи виконавчого комітету сільської ради

за 2020 рік

Загалом на протязі 2020 року відбулося двадцять одне засідання виконавчого

комітету сільської ради на яких розглянуто 176 питань, які стосуються як власних

так  і  делегованих  повноважень.  Всі  питання,  які  планувалися  до  розгляду  на

кожний квартал розглянуті та прийняті відповідні рішення. Також на засіданнях

виконавчого  комітету  було  розглянуто  ряд  питань,  які  стосувалися  виконання

заходів затверджених розпорядженнями чи дорученнями голови Сумської ОДА,

голови Сумської РДА та сільського голови.  

Були розглянуті  заяви громадян, які потребували колегіального вирішення

питання та прийняті відповідні рішення. 

Керуючий  справами (секретар)
виконавчого комітету                                                      Світлана БІДНЕНКО
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Додаток 2 до  рішення виконавчого 
 комітету № 172 від   .12.2020 року 

ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ

2021 РОКУ

№
п\
п

Питання для розгляду Відповідальний
за підготовку 
матеріалів 

Дата розгляду Доповідає

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СІЧЕНЬ

1. Про  підсумки  роботи служби у справах
дітей  Миколаївської  сільської  ради  у
2020 році.

Бідненко С.М. 27.01.2021 Сорока О.О.

2. Про  підсумки  роботи  відділу
соціального  захисту  населення  та
надання  муніципальних  послуг  у  2020
році. 

Бідненко С.М. 27.01.2021 Глиненко 
Л.М. 

2. Про стан військово – облікової роботи 
на території Миколаївської сільської 
ради у 2020 році 

Бідненко С.М. 27.01.2021 Железняк 
Л.І.  

3. Про  затвердження  плану  основних
заходів цивільного захисту на 2021 рік

Бідненко С.М. 27.01.2021 Гончаренко 
О.В. 

4. Про  підсумки  виконання  сільського
бюджету Миколаївської ОТГ за 2020 рік.

Бідненко С.М. 27.01.2021 Пашкурова 
В.В. 

ЛЮТИЙ

1. 

 

Про  роботу  та  стан  матеріально
технічного  забезпечення  місцевої
пожежної  охорони  Миколаївської
сільської ради.

Бідненко С.М. 24.02.2021    Іванов В.А.

2. Про підсумки роботи відділу культури
та  роботи  з  молоддю Миколаївської
сільської ради у 2020 році.

Бідненко С.М. 24.02.2021 Родя С.В.  
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3. Про виконання  повноважень  в  сфері
житлово комунального господарства.

Бідненко С.М. 24.02.2021 Ольшанська 
А.В.

4. Про  виконання  Програми  соціально
економічного  розвитку  громади  за
2020 рік.

Бідненко С.М. 24.02.2021 Шаповал Н.І.

БЕРЕЗЕНЬ

1.
Про  стан роботи із зверненнями 
громадян за І квартал 2021 року. 

Бідненко С.М. 31.03.2021 Лещенко А.М.

2.
Про стан виконавської дисципліни 
за І квартал 2021 року. 

Бідненко С.М. 31.03.2021 Лещенко А.М.

3. Про план роботи виконавчого 
комітету на ІІ квартал 2021 року. 

Бідненко С.М. 31.03.2021 Бідненко С.М.  

Керуючий справами (секретар)
 виконавчого комітету                                                   Світлана БІДНЕНКО
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:
План організаційних заходів запланованих на I квартал 2021 року на

території  Миколаївської сільської ради
 (план заходів, який може змінюватися, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в

регіоні)

№
п/
п

Назва заходу Дата
провед.

Місце проведення Відповідальний

1. Різдво.
Колядки

6 січня Клубні заклади,
бібліотеки

Керівники
клубних
закладів,
бібліотек

2. Свято Меланки. 
Щедрування.

13
січня 

Сільська рада,
установи,

сільхозпідприємства.

ІванченкоВ.О.

3. День соборності 
України.
Тематичні бесіди.

20-22
січня

Клубні заклади,
бібліотеки 

Керівники
клубних
закладів,
бібліотек

4. День соборності 
України. 
Святковий 
концерт.

21січня Миколаївський СБК
Кровненський СБК

Северинівський СБК
Яструбинський СБК

Керівники
клубних
закладів

5. День Святого 
Валентина

14 
лютого

Клубні заклади, 
бібліотеки

Директори та 
завідувачі 
клуб.закл

6. День пам’яті 
воїнів - 
інтернаціоналісті
в

14-16 
лютого

Клубні заклади, 
бібліотеки

Керівники
клубних
закладів

7. День Героїв 
Небесної Сотні

20 
лютого

Клубні заклади, 
бібліотеки

Керівники
клубних
закладів

8. Масляна 28 
лютого

Клубні заклади, 
бібліотеки

Керівники
клубних
закладів

9. Міжнародний 
жіночий день

6-8 
березн
я

Клубні заклади, 
бібліотеки

Керівники
клубних
закладів

Керуючий справами
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(секретар) виконавчого комітету                           Світлана БІДНЕНКО         

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 174

.12.2020     

Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Миколаївської сільської ради

Розглянувши  подання  начальника  служби  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської ради Сороки О.О.  від 04.12.2020 року щодо внесення змін до складу
комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської
сільської  ради,  яка  була  затверджена  рішенням  виконавчого  комітету  від
27.04.2018 року № 53 «Про створення комісії з питань захисту прав дитини при
виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради»  ,  у  зв’язку  із  кадровими
змінами,  які  відбулися  у  складі  комісії,  затвердженому  рішенням  виконкому
Миколаївської сільської ради від 31.07.2020 року № 83, відповідно до Постанови
Кабінету  Міністрів  України від  24.09.2008 № 866 «Питання  діяльності  органів
опіки та піклування,  пов’язаної  із  захистом прав дитини»,  із  внесеними до неї
змінами,  керуючись  ст.  32,  підпунктом  4  пункту  «б»  статті  34,  ст.52  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської
ради,

вирішив:
1.  Затвердити  склад комісії з  питань захисту прав дитини при виконкомі

Миколаївської  сільської  ради,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.04.2018 року № 53  (Додаток 1);

2.Рішення виконавчого комітету від 28.09.2018 № 145 « Про внесення змін
до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від  27.08.2018  №  53   «Про
створення  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при  виконавчому  комітеті
Миколаївської сільської ради» ( зі змінами від 31.07.2020 № 83) вважати таким, що
втратило чинність.

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

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  07.12.2020 року 
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради

                                                                                                           від  

Склад комісії з питань захисту прав дитини 
Миколаївської сільської ради

1. Самотой Сергій Володимирович – сільський голова, голова комісії;

2. Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар ради, заступник комісії;

3.  Сорока  Олена  Олександрівна  –  начальник  служби  у  справах  дітей
Миколаївської сільської ради, секретар комісії.

Члени комісії:

4.  Глиненко  Лариса  Миколаївна  –  начальник  відділу  соціального  захисту
населення та надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради;

5.  Педос Олександр Петрович – старший дільничний офіцер поліції  Сумського
районного відділу поліції ГУНП в Сумській області, (за згодою);

6.  Кіхтенко Наталія Анатоліївна – директор КНП МСР «Амбулаторії    загальної 
практики – сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці»;

7. Макшеєва Наталія Сергіївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради;

8.  Іванченко Тетяна Олександрівна – спеціаліст  II категорії  відділу соціального
захисту  населення  та  надання  муніципальних  послуг  Миколаївської  сільської
ради;

9.  Білінська Антоніна  Володимирівна – головний лікар КНП МСР «АЗПСМ с.
Постольне».

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                   Світлана БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 175

.12.2020     

Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання 
покладених на них обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей
Миколаївської  сільської  ради  Сороки  О.О.  щодо  виконання  опікунами
(піклувальниками)  покладених  на  них  обов’язків  відносно  підопічних,
враховуючи представлені матеріали, виконавчий комітет відмічає, що всі опікуни
(піклувальники) покладені на них повноваження здійснюють на належному рівні,
піклуються  про  стан  здоров’я  підопічних,  створюють  належні  побутові  умови,
готують їх до самостійного життя.

З  метою поліпшення стану забезпечення захисту прав законних інтересів
дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  керуючись Законом
України  «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради
щодо  виконання  опікунами  (піклувальниками)  покладених  на  них  обов’язків
відносно підопічних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та
звіти опікунів (піклувальників) взяти до відома.
2.   Здійснення  повноважень  опікунами  (піклувальниками)  відносно  підопічних
вважати задовільними.
3.  Опікунам  (піклувальникам)  постійно  здійснювати  покладені  на  них
повноваження відносно підопічних на належному рівні.
4. Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської
сільської  ради  здійснювати  постійний  контроль  за  виконанням  опікунами
(піклувальниками) своїх обов’язків.
5.  Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови Рябуху В.С. 
Сільський голова                                                                           Сергій Самотой 
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Оприлюднено  07.12.2020 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 176

.12.2020     

Про надання дозволу на реєстрацію
місця проживання
 Керуючись частиною  1, підпункту  1 пункту „б” ст. 37¹,  підпунктом 1 
пункту «а» статті 30  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  
підпунктом 4 пункту 18 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, 
розглянувши заяву -------------------------- про надання їй дозволу на реєстрацію 
місця проживання у будинку за адресою: селище ------------------------- Сумського 
району Сумської області який належить до комунальної власності територіальної 
громади Миколаївської сільської ради, враховуючи протокол засідання опікунської
комісії при виконавчому комітеті сільської ради від .11.2020 року, з метою 
забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо захисту 
інтересів одиноких осіб похилого віку,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати гр. ------------------------- дозвіл на реєстрацію місця проживання в

житловому  будинку  комунальної  власності  за  адресою:
----------------------------Сумського району Сумської області.

2. Надати  дозвіл  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг /Глиненко Л.М./ на проведення реєстрації місця
проживання гр.  -------------------------  в  житловому будинку комунальної
власності  громади  Миколаївської  сільської  ради  за  адресою:
------------------------------------- Сумського району Сумської області.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету С.Бідненко. 

            Сільський голова                                                         Сергій Самотой 

Оприлюднено  07.12.2020 року 
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