МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51
с. Миколаївка

.03.2021
Про стан роботи із зверненням громадян
за І квартал 2021 року

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.
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
РДА № 14 - ОД від 27.01.2014 року «Про підсумки роботи із зверненнями
громадян в райдержадміністрації у 2013 році та стан виконання вимог Указу
Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008», проводиться робота
по розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян. Виконавчими органами
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 на
території громади
виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1.
Інформацію начальника загального відділу Лещенко
А.М. взяти до відома (додається).
2. Керівникам відділів, начальникам управлінь сільської ради
та керівникам комунальних підприємств:
1)
забезпечити додержання 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 жінок,
яким присвоєне почесне звання України «Мати – героїня, учасників
бойових дій, Героїв України, приділяти особливу увагу вирішенню
проблем пільгових категорій громадян.
3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.):
1) слідкувати за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян та
інформувати керівництво ради про факти несвоєчасного подання
відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального
підходу до розгляду питань, порушених заявниками;
2) інформувати керівництво про факти невчасного чи формального
підходу до розгляду питань, порушених у зверненнях громадян;
3) продовжити у 2021 році роботу по вивченню стану організації роботи
із зверненнями громадян та вносити відповідні пропозиції щодо
поліпшення роботи;
4) забезпечувати умови для реалізації громадянами прав на письмове
звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої
відповіді.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М.

Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

С.САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про стан виконавської дисципліни
за І квартал 2021 року
Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та
обговоривши інформацію начальника загального відділу про стан виконавської
дисципліни у Миколаївській сільській раді за І квартал 2021 року, з метою
підвищення рівня виконавської дисципліни та персональної відповідальності за
виконанням посадових обов’язків, виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1. Інформацію про стан виконавської дисципліни у Миколаївській сільській раді
за І квартал 2021 року взяти до відома (додається).
2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
секретарю виконавчого комітету, начальникам відділів сільської ради:
2.1 активізувати роботу, спрямовану на своєчасне виконання завдань, визначених
документами органів виконавчої влади, рішеннями сільської ради та її
виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови;
2.2. систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання доручень
та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та їх попередження;
2.3 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.
3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.):
3.1. здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих
доручень;
3.2. щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни виконавчих
органах
сільської ради, про підсумки інформувати секретаря виконавчого
комітету;
3.3 надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань підвищення
рівня виконавської дисципліни;
5. Стан виконавської дисципліни щоквартально розглядати на засіданнях
виконавчого комітету.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М.
Сільський голова
С.САМОТОЙ
Оприлюднено 09.03.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про виконання делегованих повноважень
у сфері житлово комунального господарства
у 2020 році
Керуючись пунктом «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника відділу житлово
комунального господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою,
розвитку інфраструктури та містобудування про виконання делегованих
повноважень в галузі житлово-комунального господарства, виконавчий
комітет сільської ради
вирішив:
1. Звіт начальника відділу житлово комунального господарства,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури та містобудування
про виконання делегованих
повноважень в галузі житлово-комунального господарства взяти до
відома (додається).
2. Роботу відділу за звітний період вважати задовільною.

Сільський голова

Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

Звіт про виконання делегованих повноважень в галузі житлово –
комунального господарства
Розширення та вдосконалення мережі підприємств житловокомунального господарства.
Станом на 2 березня 2021 року Миколаївська сільська рада не має власних
комунальних підприємств, крім КП «Відродження», яке в зв’язку з
приєднанням Яструбинської сільської ради перейшло у власність до
Миколаївської сільської ради. Заходи щодо обслуговування території
Миколаївської сільської ради проводяться надавачами послуг в особі фізичних
осіб- підприємців на договірних засадах.
На території Миколаївської сільської ради працює група Благоустрій, яка в
весняний та літній період виконує обов’язки щодо видалення чагарників,
випилка дерев, косіння, утримання території кладовищ, утримання території
пам’ятників та обелісків сільської ради, утримання зупинок очікування.
В осінньо-зимовий період виконує роботи пов’язані з
утримання
комунальних доріг, посипання доріг піщано-соляною сумішшю, роботи
пов’язані з деревом, деякі ремонтні роботи, інші завдання пов’язані зі
зверненнями мешканців сільської ради.
А також працює група енергетика Миколаївської сільської ради, яка
забезпечує населення вуличним освітленням, а саме поточним ремонтом
(заміна ламп, ліхтарів, аварійні ситуації) та роботи з підключення вуличного
освітлення від діючої мережі.
Розширення та вдосконалення мережі торгівлі та побутового
обслуговування.
На території Миколаївської сільської ради здійснює торгівельну діяльність
17 торгівельних точок.
Назва закладу, ФОП Адреса закладу

Кількість
закладів станом
на
березень
місяць

ФОП «Мальована с.Капітанівка вул.Миру, 15
Надія Миколаївна»

2

с.Кекине вул. Садова 18а

ФОП
«Шелест с.Руднівка вул.Центральна 80
Артем Валерійович»

1

ФОП
«Гарявенко с.Миколаївка вул.Урожайна, 17
Микола Мусійович»

3

с.Миколаївка
35

вул.Першотравнева

с.Кровне вул.Центральна 88
ФОП «Велієв Алі с. Софіївка вул.Центральна 18
Курбан огли»

3

с.Северинівка вул.Гагаріна 10
с.Марївка вул. Іванова 1
ФОП
«Линник с.Кровне вул.Центральна 92 а
Галина Миколаївна»

2

вул.Першотравнева 36а
ФОП
«Педосенко с. Постольне вул.Центральна 59а
Тетяна Миколаївна»

1

ФОП
«Гузенко с.Северинівка вул.Шевченко 1а
Антоніна
МиСхайлівна»

1

Стецьківське сільпо

1

с.Миколаївка вул.Першотравнева 3

ФОП «Велієв Вілі с.Лікарське
Курбан огли»

1

ФОП Котляр Ігор с. Яструбине вул. Слобідка 88 1
Васильович
(магазин змішаних товарів)
ФОП
Саргсян с. Яструбине вул. Центральна 1
Аркади Торгомович 1(магазин змішаних товарів)
Також на території Миколаївської сільської ради здійснює свою діяльність
ФОП Матвієвська, яка орендує нежитлове приміщення (частина
Кровненського Сільського Будинку культури) загальною площею 11,1 кв.м,
розташованого за адресою: село Кровне, вул. Центральна, буд.85, з метою
надання перукарських послуг.
Здійснення контролю за дотримання законодавства щодо захисту прав
споживачів.
В минулому році були здійснені перевірки торгівельних закладів
працівниками сільської ради з залученням інспектора Держспоживслужби на
предмет роботи в умовах карантину та дотримання територій торгівельного
закладу в належному стані. В ході обстеження з’ясувалось, що заклади
торгівлі намагаються дотримуватись правил карантинних обмежень.
Територію біля магазинів викошують, є зелені насадження. Але перед входом
до торгівельної зали у багатьох магазинів замість урн прилаштовані картонні
коробки для сміття, відсутні вивіска з назвою
« магазин» та
відсутні адресні таблички, немає графіку роботи. В магазинах бажано бачити
більше охайності, працівники магазину пояснюють це тім, що немає часу.
Підприємці пояснюють, що не мають можливості брати на роботу
прибиральника.
Облік об’єктів нерухомого майна комунальної власності.
З березня місяця 2021 року на балансі Миколаївської сільської ради
обліковується 39 штук житлових та нежитлових приміщень, а саме:
26 об’єктів - це громадські будівлі та нежитлові приміщення (ФАПи, сільські
клуби, адмін. приміщення та інші).
В цьому році планується розпочати процедуру переведення громадських
будівель ФАП за адресами: с. Склярівка. с. Лікарське, с. Кекине в житловий
фонд;
Миколаївська сільська рада надає в оренду приміщення за наступними
адресами:
- частину громадської будівлі за адресою с. Миколаївка, вул.Шевченка,1 з
метою розміщення поштового відділення;
- частина Кровненського Сільського будинку культури вул. Центральна 85,
с. Кровне Сумський район, Сумська область -загальною площею 11.1
кв.м, метою розміщення перукарських послуг;

- частина Кровненської сільської ради
вул. Центральна 92, с. Кровне
Сумський район, Сумська область- загальною площею 15,8 кв.м з метою
розміщення поштового відділення;
- частина Руднівського сільського клубу вул. Центральна. буд.80, с.
Руднівка - загальною площею 45,2 кв.м., з метою продажу продовольчих
товарів.
13 об’єктів - це житлові приміщення.
Секретарем сільської ради ведеться облік відповідно до закону житлового
фонду.
Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального
безоплатного житла або за доступну для них плату не відбувалось.
Вищезазначені громадяни з такими зверненнями не звертались.
Секретарем сільської ради здійснюється контроль за станом квартирного
обліку.
Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування

Алла Ольшанська

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про заходи з увічнення пам’яті захисників
України на території громади на період
до 2025 року
Відповідно до статей 41, 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів
України від 20 січня 2021 року № 37- р «Про заходи з увічнення пам’яті
захисників України на період до 2025 року», розпорядження голови Сумської
обласної державної адміністрації № 103- ОД від 25.02.2021 року «Про заходи
з увічнення пам’яті захисників України в Сумській області на період до 2025
року», з метою вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни та
при проведенні операції Об’єднаних сил (антитерористичної операції ) на
сході України:
1. Затвердити план заходів з увічнення пам’яті захисників України на
території громади на період до 2025 року (додається).
2. Відповідальним виконавцям визначеним в плані заходів затверджених
пунктом першим даного рішення інформувати щороку до 20 листопада
відділ культури та роботи молоддю сільської ради про стан виконання
заходів.
3. Відділу культури та роботи з молоддю інформувати щороку до 25
листопада Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю про стан виконання розпорядження голови Сумської
ОДА № 103 – ОД від 25.02.2021 року «Про заходи з увічнення пам’яті
захисників України в Сумській області на період до 2025 року».

Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

ПЛАН ЗАХОДІВ
з увічнення пам’яті захисників України в Сумській області
на період до 2025 року
1. Розгляд питання щодо:
1) увічнення пам’яті захисників

України шляхом установлення
пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо); найменування
(перейменування) на їх честь вулиць, закладів освіти;
Відділ житлово - комунального господарства,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку інфраструктури та
містобудування, відділ освіти, молоді та
спорту, відділ культури та роботи з молоддю
Протягом 2021-2025 років
2) організації патронату військовими частинами, закладами освіти та
закладами культури місць поховань захисників України, пам’ятників загиблим
та померлим захисникам України.
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю
Протягом 2021-2025 років
2. Забезпечення:
1) упорядження та утримання в належному стані меморіальних
комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок на честь захисників України, а
також їх місць поховань, зокрема напередодні державних свят та пам’ятних
дат;
Відділ житлово - комунального господарства,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку інфраструктури та
містобудування
Протягом 2021-2025 років
2) проведення заходів з відзначення ювілейних, пам’ятних та
історичних дат, міжнародних днів, пов’язаних із ушануванням пам’яті
захисників України та покладанням квітів до могил захисників України,
зокрема до Дня пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня
пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України, та Дня захисника України;
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
виконавчі органи ради
Протягом 2021-2025 років
3) виготовлення та розповсюдження друкованих інформаційних
матеріалів, тематичних аудіо- та відеороликів про загиблих земляків - воїнів,
які брали участь у захисті України під час операції Об’єднаних сил

(антитерористичної операції), забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів
із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування
збройної агресії Російської Федерації проти України в Донецькій та
Луганській областях.
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
3. Вжиття заходів щодо:
1) запобігання актам вандалізму та руйнуванню місць поховань
захисників України, а також меморіальних комплексів, пам’ятників та
меморіальних дощок на їх честь;
Виконавчий комітет сільської ради
Постійно
2) сприяння у запобіганні торгівлі державними нагородами України,
бойовими нагородами та іншими відзнаками часів Другої світової війни.
Виконавчий комітет сільської ради
Постійно
4. Сприяння:
1) відвідуванню військових пам’ятників ветеранами війни та членами
сімей загиблих (померлих) захисників України;
Виконавчий комітет сільської ради
Постійно
2) проведенню пошукових робіт з метою встановлення місць поховань
та імен захисників України, зокрема борців за незалежність України у XX
столітті та осіб, які загинули (пропали безвісти) у роки Другої світової війни;
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
3) проведенню пошукових робіт з метою встановлення місць поховань
та імен осіб, загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час операції
Об’єднаних сил (антитерористичної операції), забезпечення її проведення чи
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та
стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в Донецькій
та Луганській областях, перепоховання їх останків;
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
4) громадським об’єднанням у здійсненні ними заходів з увічнення
пам’яті захисників України;
Відділ культури та роботи з молоддю,
відділ соціального захисту населення
та надання муніципальних послуг
Протягом 2021-2025 років
5) широкому висвітленню в засобах масової інформації прикладів

героїзму захисників України та заходів з увічнення пам’яті про них;
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
6) проведенню тематичних виставок творів мистецтва, документів,
фотографій і плакатів, присвячених пам’яті захисників України;
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
9) проведенню в закладах освіти, закладах культури тематичних уроків,
бесід, присвячених героїзму захисників України.
Відділ освіти, молоді та спорту,
відділ культури та роботи з молоддю,
Протягом 2021-2025 років
5. Установлення відеоспостереження біля пам’ятників захисникам
України, включення зазначених об’єктів до маршрутів патрулювання поліції.
Виконавчий комітет
До кінця 2022 року
Секретар
виконавчого комітету

Світлана БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про план роботи виконавчого комітету
на ІІ квартал 2021 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 № 149 від 21.12.2020 року, з метою якісного планування роботи
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради, виконавчий комітет
сільської ради, вирішив:

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської
ради на ІІ квартал 2021 року (Додаток 1).
2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів
рад, секретарю виконавчого комітету забезпечити своєчасне виконання
заходів, передбачених планом роботи.
3. Секретарю виконавчого комітету здійснювати контроль за виконанням
плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для виконання відповідних
заходів.

Сільський голова

Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

Додаток 1 до рішення виконавчого
комітету № від 31.03.2021 року

ПЛАН РОБОТИ
ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ДРУГИЙ
КВАРТАЛ 2021 РОКУ
№
п\п

Питання для розгляду

Відповідальний
за підготовку
матеріалів

Дата
розгляду

Доповідає

І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КВІТЕНЬ
1.

Про організацію
оздоровлення, відпочинку та
зайнятості дітей і учнівської
молоді влітку 2021 року.

Бідненко С.М. 28.04.2021

Макшеєва
Н.С.

3.

Про виконання делегованих
повноважень у сфері
соціально захисту населення.

Бідненко С.М. 28.04.2021

Глиненко
Л.М.
Сорока О.О.

4.

Про стан громадського
поряду на території
населених пунктів громади.

Бідненко С.М. 28.04.2021 Педос О.П.

5.

Про звіт державного
реєстратора відділу
соціального захисту та
надання муніципальних
послуг про виконання
посадових обов’язків.

Бідненко С.М. 28.04.2021

Іваній М.В.

ТРАВЕНЬ
1.

Про підсумки завершення
опалювального сезону 20202021 рр. та початок
підготовки закладів та

Бідненко С.М. 26.05.2021

Рябуха В.С.
Ольшанська
А.В.

установ сільської ради до
роботи в осінньо- зимовий
період 202-2022 рр.
2.

Про виконання Закону
України «Про освіту» на
території сільської ради та
стан навчально-виховного
процесу в навчальних та
дошкільних закладах.

Бідненко С.М. 26.05.2021

Макшеєва
Н.С.

3.

4.

5.

Про визначення
відповідального за облік дітей
шкільного
та дошкільного віку на
території сільської ради.
Про заходи щодо додержання Бідненко С.М. 26.05.2021
земельного та
природоохоронного
законодавства використанням
і охороною земель на
території Миколаївської
сільської ради.
Про додержання
Бідненко С.М. 26.05.2021
законодавства про працю та
зайнятість населення на
території Миколаївської
сільської ради.

Обливанцова
І.Ю.

Бідненко
С.М.

ЧЕРВЕНЬ
1.

2.

Про здійснення делегованих
повноважень на
території сільської ради.

Бідненко
С.М.

30.06.2021

Бідненко
С.М.

План роботи виконкому на
третій квартал 2021 року.

Бідненко
С.М.

30.06.2021

Бідненко
С.М.

3.

4.

5.

Про стан роботи із
зверненнями громадян.

Бідненко
С.М.

30.06.2021

Лещенко
А.М.

Про стан виконавської
дисципліни.

Бідненко
С.М.

30.06.2021

Лещенко
А.М.

Про дотримання
законодавства щодо захисту
прав споживачів.

Бідненко
С.М.

30.06.2021

Бідненко
С.М.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ:
1. Організувати та провести святкування Дня Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні.
травень - 2021 року
виконком сільської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури та роботи з молоддю
2. Організувати та провести святкування Дня села Миколаївка.
травень - 2021 року
виконком сільської ради,
відділ культури та роботи з молоддю
3. Організувати проведення на території ради Дня Європи
16 травня 2021 року
виконком сільської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури та роботи з молоддю
4. Організувати проведення на території ради Дня вишиванки
21 травня 2021 року
виконком сільської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури та роботи з молоддю
5. Організувати на території ради заходи з приводу Дня захисту дітей
01 червня 2020 року
виконком сільської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
відділ культури та роботи з молоддю

6. Організувати та провести на території ради заходи з відзначення Дня
Конституції України
28 червня 2021 року
відділ культури та роботи з молоддю
7. Організувати та провести на території ради святкування Дня молоді
30 червня 2021 року
виконком сільської ради,
відділ культури та роботи з молоддю

Секретар
виконавчого комітету

Оприлюднено 09.03.2021

Світлана БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про хід виконання «Програми з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки»,
за 2020 рік на території Миколаївської сільської ради
Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей
Миколаївської сільської ради Сороки О.О., керуючись, п. «б» ч.1 ст. 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення
оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно
до вимог Конвенції ООН про права дитини, організації їх морального,
фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з
дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному
сирітству, створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної
освіти для забезпечення розвитку особистості, створення умов для реалізації
державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, виконавчий комітет
Миколаївської сільської ради вирішив:
1.Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської
сільської ради Сороки О.О. «Про хід виконання Програми з реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 рок», за 2020 рік, на території
Миколаївської сільської ради взяти до відома ( додається).
2. Учасникам Програми забезпечувати виконання завдань, визначених
Програмою з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2018-2021 роки
на території Миколаївської сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Непийводу В.В.
Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

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, виконком 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 № 17 та внести
до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла, так
як вона має статус «Дитина, позбавлена батьківського піклування» за
поточним № 12.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Непийводу В.В.
Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
с. Миколаївка

.03.2021
Про затвердження програми з охорони
та збереження пам'ятників, обелісків
та меморіальних комплексів на території
Миколаївської сільської ради на 2021-2022 рік

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
законів України "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", "Про
охорону археологічної спадщини", з метою реалізації державної політики у
сфері охорони культурної спадщини та охорони та збереження пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів, виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1. Затвердити Програму з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів на території Миколаївської сільської ради на
2021-2022 рік. додається.
2. Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на
засіданнях виконавчого комітету.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника
сільського голови Рябуху В.С..

Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

Програма
з охорони та збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів
Миколаївської сільської ради
на 2021-2022 роки

Вступ
Культурна спадщина Миколаївської сільської ради є невід’ємною
частиною культурного надбання України, а відтак світового культурного
надбання.
Перелік пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
Миколаївської сільської ради
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назва
Меморіальний комплекс
Ритуальна площадка
Памятник
Пам'ятник невід.солдату
Меморіальна стіна
Меморіальна стіна
Пам’ятник загиблим воїнам в рокиВВВ
Памяник загиблим воїнам
Меморіальний комплекс
Пам’ятник голодомору
Ритуальна площадка
Меморіал слави
Могила невідомого солдата
Братська могила учасників війни і
підпільника та пам'ятник воїнам-землякам
Обеліск загиблим пілотам
Обеліск
Меморіальний комплекс

Місцезнаходження
с.Северинівка
с.Кекине
с.Склярівка
с.Кекине
с.Капітанівка
с.Кекине
с.Лікарське
с.Миколаївка
с.Миколаївка
с.Миколаївка
с.Кровне
с.Кровне
с.Руднівка
с.Яструбине
с.Яструбине
с.Яструбине
с.Яструбине

Паспорт
Програми з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних
комплексів Миколаївської сільської ради на 2021-2022 рік
Основні параметри
Назва Програми

Розробник Програми
Головна мета Програми
Термін реалізації Програми
Учасники Програми

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми (кошти
міського бюджету) та інші
кошти, не заборонені чинним
законодавством, грн

Зміст
Програма з охорони та збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних
комплексів Миколаївської сільської ради
на 2021-2022 рік
Відділ ЖКГ, комунальної власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури та містобудування.
Розвиток
і
збереження
історикокультурного
середовища
території
Миколаївської сільської ради
2021-2022 рік
Відділ ЖКГ, комунальної власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури та містобудування; група
«Благоустрій»; енергетик Миколаївської
сільської ради; заклади освіти
339 500

Програма є відкритою, що передбачає внесення до неї змін і доповнень,
виходячи з реалій розвитку економіки сільської ради, наявності фінансових та
інших видів ресурсів.
І. Загальні положення
Програма з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на 2021-2022 рік (далі
– Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини».
Програма спрямована на втілення політики держави у сфері пам’ятко
охоронної роботи, підвищення патріотизму громадян, раціональне
використання пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів, створення
умов для покращання привабливості території Миколаївської сільської ради
через його історико-культурну спадщину.
ІІ. Мета й основні завдання Програми

Основна мета Програми – реалізація державної політики у сфері
охорони культурної спадщини; забезпечення належного рівня охорони,
розвитку й збереження історико-культурного середовища Миколаївської
сільської ради шляхом раціонального використання культурної спадщини;
здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства
України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.
Основні завдання Програми:

організація робіт з благоустрою та ремонту пам’ятників, обелісків
та меморіальних комплексів ;

створення умов для поліпшення
привабливості території
Миколаївської сільської ради;

інформування населення щодо важливості збереження об’єктів
культурної спадщини в цілому
ІІІ. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове
забезпечення
заходів,
визначених
Програмою,
здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Миколаївської
сільської ради на відповідний бюджетний рік, і за рахунок інших джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Реалізація Програми надасть змогу розвивати й зберігати історикокультурне середовище Миколаївської сільської ради, а також інших коштів
не заборонених законодавством України для забезпечення реалізації
проектів.
ІV. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми значно сприятиме позитивному й динамічному
розвитку та збереженню історико-культурного середовища Миколаївської
сільської ради, залученню місцевого населення й підвищенню патріотизму.
Виконання заходів забезпечить:

втілення політики держави у сфері пам’ятко охоронної роботи;

підвищення почуття патріотизму громадян;

збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів;

раціональне використання, ремонт і реставрацію пам’ятників,
обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради;

створення умов для покращання
привабливості території
Миколаївської сільської ради через його історико-культурну спадщину.


V. Заходи з виконання Програми з охорони та збереження пам’ятників,
обелісків та меморіальних комплексів культурної спадщини
Миколаївської сільської ради на 2021-2022 рік

№
з/п

1.

2.

3

4.

5.

Зміст заходу

Проведення ремонтних
робіт та відновлення
пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів
культурної спадщини
(додаток)

Придбання та
облаштування огорожею
пам'ятників ,обелісків та
меморіальних комплексів
культурної спадщини
(додаток)

Придбання та встановлення
флагштоків
(додаток)

Облаштування пам'ятників
та меморіальних дошок
прожектором
(додаток)

Благоустрій території
місцезнаходження пам’яток
культурної спадщини

Термін
виконання

2021-2022
рік

2021-2022
рік

2021-2022
рік

2021-2022
рік

2021-2022
рік

Відповідальні
за
виконання

Відділ ЖКГ,
комунальної власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку
інфраструктури та
містобудування; група
«Благоустрій»

Відділ ЖКГ,
комунальної власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку
інфраструктури та
містобудування; група
«Благоустрій»

Відділ ЖКГ,
комунальної власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку
інфраструктури та
містобудування; група
«Благоустрій»

Відділ ЖКГ,
комунальної власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку
інфраструктури та
містобудування;
енергетик Миколаївської
сільської ради
Відділ ЖКГ,
комунальної власності,
транспорту,
благоустрою, розвитку
інфраструктури та
містобудування; Відділ
культури МСР; група
Благоустрій; заклади
освіти

Фінансування

Кошти
сільського
бюджету, інші
залучені
кошти, не
заборонені
чинним
законодавством
України
Кошти
сільського
бюджету, інші
залучені
кошти, не
заборонені
чинним
законодавством
України
Кошти
сільського
бюджету, інші
залучені
кошти, не
заборонені
чинним
законодавством
України
Кошти
сільського
бюджету, інші
залучені
кошти, не
заборонені
чинним
законодавством
України
Кошти
сільського
бюджету, інші
залучені
кошти, не
заборонені
чинним
законодавством
України

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість)
грн. на 20212022 рік

147 000

98 500

72 000

22 000

так

Загальне фінансування програми, складає, грн

339 500

Додаток
до Програми з охорони та збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської
сільської ради на 2021-2022 рік

Перелік заходів для виконання Програми з охорони та збереження пам’ятників, обелісків
та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на 2021 -2022 рік
Село Миколаївка

Пам’ятник загиблим воїнам та меморіальний комплекс
Пам’ятник голодомору
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (фарбування пам’ятнику загиблим воїнам,
придбання гранітної плити для усунення дефекту плити з назвами
загиблих воїнів)

Вартість
6 000

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (150 м. пог)

70 000

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників та меморіальних дошок прожектором
(кількість 3 шт)

4 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн.

Рекомендуєма огорожа для облаштування пам’ятників та обелісків в
Миколаївка
380 грн.п.м
420 грн п.м

88 000

с.

Село Северинівка
Меморіальний комплекс
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (фарбування пам’ятнику)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів
Придбання та встановлення флагштоків

Вартість
500
ні

8 000

Облаштування пам'ятників та меморіальних дошок прожектором

ні

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

8 500

Село Капітанівка
Меморіальний комплекс
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

Вартість
ні

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників та обелісків
культурної спадщини (80 м. п)

25 000

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

Рекомендуєма огорожа
Секція штакетного забору 500х1250 мм
Ціна 302 грн

36 000

Село Кекине
Пам’ятник невідомому солдату
Меморіальна стіна
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (відновлення меморіальної стіни,
фарбування пам'ятнику)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

Вартість
120 000

ні

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

131 000

Село Яструбине
Меморіальний комплекс
Братська могила
Пам’ятник загиблим льотчикам
Обеліск
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (відновлення надпису на меморіальній стіні,
фарбування)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

Вартість
15 000

ні

Придбання та встановлення флагштоків (2 шт)

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього,грн

26 000

Село Склярівка
Пам'ятник
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (фарбування)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

Вартість
500
ні

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 2 шт)

3 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

11 500

Село Кровне
Меморіал слави
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів ( фарбування)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

Вартість
500
ні

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 3 шт)

4 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

12 500

Село Руднівка
Могила невідомому солдату
Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (відновлення надпису, фарбування)

Вартість
4 000

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів (18 м.п )

3 500

Придбання та встановлення флагштоків

8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором

ні

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

15 500
Рекомендуєма огорожа
120 грн. п.м. 60х60
99 грн п.м 60х60
Село Лікарське
Пам'ятник

Назва заходу
Проведення ремонтних робіт та відновлення пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів ( фарбування)
Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів
Придбання та встановлення флагштоків

Вартість
500
ні
8 000

Облаштування пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів
прожектором (кількість 1 шт)

2 000

Благоустрій території місцезнаходження пам’ятників, обелісків та
меморіальних комплексів

так

Всього, грн

10 500

Рекомендуємий світлодіодний прожектор для встановлення на території
пам'ятників та меморіальних комплексів

Вартість 786 грн./шт
Основні характеристики
Виробник Videx
Країна виробник Китай
Потужність (Вт) 10
Температура світла (К) 5000
Колір корпусу Сірий
Матеріал корпусу Алюміній
Гарантійний термін (міс) 24
характеристики випромінювання
Світловий потік (Лм) 450
Тип освітлення по мобільності Стаціонарне
додаткові характеристики
форма Прямокутна
Застосування освітлення Для вуличного освітлення | Для ЖКГ | Для освітлення низьких
робочих приміщень
Показати все
опис
LED прожектор на сонячній батареї автономний Videx 10W 5000К VL-FSO-205
Світлодіодний прожектор Videx на сонячній батареї - високотехнологічний і в той же час
автономне джерело світла, який забезпечує рівний світловий потік і максимальну
потужність з першої секунди роботи.
Призначений для загального і декоративного освітлення архітектурних об'єктів, торгових
площ, рекламних щитів, створення світлових ефектів, освітлення відкритій території
приватних садиб і промислових підприємств.
Світлодіодний прожектор Videx - екологічна і економічна заміна ламп розжарювання і
люмінесцентних ламп.
У прожектора є автоматичний режим роботи, при якому при освітленості менше 50Лк він
включається.
В автоматичному режимі першу годину прожектор працює на 100% яскравості, друга
година - на 80%, наступні 3 години - 60%, і на 7й годину включається на 50% яскравості
від максимальної. Останні 3 години прожектор буде світити на 30% яскравості від
максимально можливої.
Дозволяє економити до 90% енергії, має тривалий термін експлуатації і високу стійкість
до навантажень під час включення і виключення.

VІ. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів головним
виконавцем та учасниками, зазначеними в цій Програмі.
Контроль за виконання Програми на постійну комісію з питань розвитку
інфраструктури, комунальної власності, транспорту, житлово-комунального
господарства, благоустрою території, містобудування, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Оприлюднено 09.03.2021

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про утворення комісії з питань
безпеки дорожнього руху на
території Миколаївської
сільської ради
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про дорожній рух», враховуючи лист Управління національної поліції в
Сумській області від 19 лютого 2021 року № 1321 щодо створення комісії з
питан ь безпеки дорожнього руху, з метою покращення та підвищення стану
безпеки руху на вулицях населених пунктів, запобігання скоєнню та
попередження дорожньо-транспортних пригод, створення налагодженої
взаємодії у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю за
утриманням вулично-дорожньої мережі у безпечному для учасників
дорожнього руху стані, обладнання вулиць населених пунктів технічними
засобами регулювання виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1. Утворити комісію з питань безпеки дорожнього руху на
території Миколаївської сільської ради.
2. Затвердити склад комісії з питань безпеки дорожнього руху на
території сільської ради. Додаток 1додається.
3. Затвердити Положення про комісію з питань безпеки дорожнього
руху на території сільської ради. Додаток 2 додається.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови Рябуху В.С.

Сільський голова

Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ

Додаток 1 до рішення
виконкому №
від .03.2021 року

Склад комісії з питань безпеки дорожнього руху на території
Миколаївської сільської ради
Голова комісії:
Рябуха В.С., - заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради;
Заступник голови комісії:
Ольшанська А.В., - начальник відділу ЖКГ, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування;
Секретар комісії:
Гончаренко О.В., - головний спеціаліст відділу ЖКГ, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування;

Члени комісії:
Кузнецов М.І. – майстер групи Благоустрій МСР;
__________________ представник ДП «Дороги Сумщини» (за згодою);
______________ представник філії «Сумський райавтодор» (за згодою);
Палаженко М.С.- спеціаліст 2 категорії відділу земельних відносин, охорони
навколишнього середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських
території;
Шаповал І.Л.- спеціаліст 2 категорії відділу земельних відносин, охорони
навколишнього середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських
території;
Хвостенко О.Є.- спеціаліст 2 категорії відділу соціального захисту населення та
надання муніципальних послуг;
Іваненко Ю.І.-спеціаліст 2 категорії відділу соціального захисту населення та
надання муніципальних послуг;
Северин О.М. - депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за згодою);
Костенко В.В., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за
згодою);
Клюс М.П., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за згодою).
Кириченко Г.П., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за
згодою);
Провозьон С.П., депутат Миколаївської сільської ради 8 скликання (за
згодою);
Секретар виконавчого комітету
Світлана БІДНЕНКО
3
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Додаток 2 до рішення
виконкому №
від .03.2021 року

Положення
про комісію з питань безпеки дорожнього руху на
території Миколаївської сільської ради
1. Загальні положення
1.1. Комісія з питань безпеки дорожнього руху
(далі - Комісія)
утворюється з метою надання рекомендацій виконавчим органам
Миколаївської сільської ради щодо покращення та підвищення стану безпеки
руху на вулицях населених пунктів, запобігання скоєнню та попередження
дорожньо- транспортних пригод, створення налагодженої взаємодії у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, контролю за утриманням вуличнодорожньої мережі у безпечному для учасників дорожнього руху стані,
обладнання вулиць міста технічними засобами регулювання.
1.2 Комісія у своїй діяльності керується законами України,
постановами Верховної Ради України, розпорядженнями, постановами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативними документами з безпеки
дорожнього руху та цим Положенням.
1.3 Свою діяльність Комісія здійснює у взаємодії з ДП «Сумщини» та
філія «Сумський райавтодор».
2. Завдання Комісії
Завданням Комісії є сприяння реалізації державної політики у сфері
безпеки дорожнього руху.
3. Функції Комісії
Для вирішення вказаних завдань Комісія виконує такі функції:
3.1 Надає пропозиції та сприяє відповідним виконавчим органам
Миколаївської сільської ради стосовно:
3.1.1 розробки заходів з питань безпеки дорожнього руху, запобігання
дорожньо-транспортних подій та підвищення рівня транспортної дисципліни
учасниками дорожнього руху;
3.1.2 обстеження комунальних доріг на території Миколаївської
сільської ради, з подальшим складанням актів;
3.1.3 організації дорожнього руху на території населених пунктів громади;
3.1.4 програм розвитку дорожнього руху та його безпеки;
3.1.5 проведення роботи по пропаганді безпеки дорожнього руху;
3.1.6 організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг та вулиць населених пунктів;
3.1.7 прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування
майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях
і дорогах на території Миколаївської сільської ради;
3.1.8 погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і
великогабаритних вантажів;
3
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3.1.9 організації та здійснення заходів щодо захисту навколишнього
природного середовища від шкідливого впливу транспорту;
3.1.10 вирішення інших питань дорожнього руху згідно з чинним
законодавством.
4. Організація роботи Комісії
4.1
Комісія
утворюється
рішенням
виконавчого
комітету
Миколаївської сільської ради у складі голови Комісії, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.
4.2 Засідання Комісії проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один
раз на рік.
4.3 Організацію роботи Комісії забезпечує голова Комісії. Діловодство
здійснює секретар Комісії, підготовку до засідань Комісії необхідних
матеріалів, їх зберігання та облік.
4.4 Засідання Комісії вважається правомочним, якщо у засіданні Комісії
беруть участь більше половини її складу. Всі питання Комісії вирішуються
більшістю голосів від присутніх її членів.
4.5 Голова Комісії забезпечує скликання і проведення засідань Комісії,
проводить її засідання, звертається у разі потреби до органу, який утворив
Комісію, з клопотанням про внесення змін до її персонального складу.
4.6 Результати роботи Комісії протоколюються; до протоколу
заносяться всі пропозиції Комісії. Рішення Комісії має рекомендаційний
характер.
4.7 Протокол Комісії підписує голова (у разі його відсутності заступник голови) та секретар Комісії.
4.8 Комісія надає свої пропозиції відповідним виконавчим органам, які
можуть бути враховані при підготовці проектів відповідних рішень згідно з
повноваженнями.
5. Права Комісії
Комісія має право:
- заслуховувати керівників, які не забезпечують належної якості
ремонту та технічного стану вулично-дорожньої мережі;
- отримувати від виконавчих органів Миколаївської сільської ради,
підприємств, установ, організацій, звернень громадян інформацію, необхідну
для роботи Комісії;
- залучати кваліфікованих спеціалістів до участі в опрацюванні
проблемних питань з безпеки дорожнього руху.
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
УМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про скасування рішення виконавчого комітету
№ 93 від 28.08.2020 року «Про заходи до збереження
кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень»
Відповідно до статей 40, 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист Державної регуляторної служби
України № 840/0/20-21 від 25.02.2021 року щодо приведення рішення
виконавчого комітету № 93 від 28.08.2020 року «Про заходи до збереження
кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень» у відповідність до вимог
чинного законодавства, враховуючи, що питання функціонування ліній
електрозв’язку вже врегульоване чинним законодавством України, з метою
виконання вимог частини другої статті 19 Конституції України, виконавчий
комітету сільської ради,
вирішив:
1. Скасувати рішення виконавчого комітету № 93 від 28.08.2020 року «Про
заходи до збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень».
2. Довести до відома Сумську філію ПАТ «Укртелеком» про скасування
наданого їм рішення виконавчого комітету № 93 від 28.08.2020 року «Про
заходи до збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень».
Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021
Про затвердження Плану організаційних
та практичних заходів щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах під
час літнього купального сезону 2021 року

с. Миколаївка

Відповідно до статей 40, 52, пункту 6статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядження Президента України від 14 липня 2001
року № 190/2001 -рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 р. №
264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 №
301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434,
розділу III рішення Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 18.02.2021 (протокол № 3), з метою
запобігання загибелі людей на водних об’єктах області під час літнього купального
сезону, виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1. Затвердити План організаційних і практичних заходів щодо запобігання
загибелі людей на водних об’єктах громади під час літнього купального сезону
2021 року.
2. Місцевій комісії з питань ТЕБ та НС /Рябуха В.С./ на черговому засіданні
комісії розглянути питання щодо визначення місць масового відпочинку людей
на водних об’єктах.
3. Відповідальному за цивільний захист на території громади надати до
05.04.2021 року до Департаменту цивільного захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації затверджений пунктом 1 даного рішення
План організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах громади під час літнього купального сезону 2021 року та
рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС про визначення місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах.
Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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План
організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах під час літнього купального сезону 2021 року
1. Спланувати видатки на заходи щодо запобігання загибелі людей на
водних об’єктах на 2021 рік.
Комісія з ТЕБ та НС сільської ради,
відділ економічного розвитку
та залучення інвестицій
До 15.04.2021
2. Забезпечити дотримання безпеки місць масового відпочинку людей на
водних об’єктах.
Відділ житлово комунального
господарства, комунальної
власності, транспорту, благоустрою,
розвитку інфраструктури
та містобудування
Протягом літнього
купального сезону
3. Організувати проведення в навчальних закладах громади занять з
вивчення правил поведінки на воді, надання до медичної допомоги
потерпілим.
Відділ освіти, молоді та спорту
До 21.05.2021
4. Обладнати у навчальних закладах громади тематичні куточки з
інформацією про заходи безпеки на воді та правилами надання до
медичної допомоги потерпілим.
Відділ освіти, молоді та спорту
До 21.05.2021
5. Здійснити перевірки готовності місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах.
Відділ житлово комунального
господарства, комунальної
власності, транспорту, благоустрою,
розвитку інфраструктури
та містобудування
Травень 2021 року
6. Організувати проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи через
засоби масової інформації щодо безпечного поводження на воді,
інформування про випадки загибелі людей на водних об’єктах.
Відділ культури та роботи
з молоддю
Протягом літнього
3
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купального сезону
7. Забезпечити своєчасну передачу інформації про нещасні випадки на
водних об’єктах громади до Департаменту цивільного захисту населення
Сумської ОДА
Гончаренко О.В.,
відповідальний за цивільний
захист на території громади
Протягом літнього
купального сезону
Секретар
виконавчого комітету

Світлана БІДНЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від
28.01.2019 р. № 16 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця
послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Миколаївської
сільської ради»
Відповідно до статей 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про житлово комунальні послуги», Закону України
«Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», в зв'язку з
кадровими змінами, що відбулися в виконавчих органах ради та новим складом
депутатського корпусу Миколаївської сільської ради восьмого скликання, з
метою виконання вимог чинного законодавства в частині організації та
проведення конкурсу на надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів,
виконавчий комітет сільської ради,
вирішив:
1. Внести зміни до пункту 2 рішення № 16 виконавчого комітету від 28.01.2019 р.
«Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих
побутових відходів на території Миколаївської сільської ради», а саме додаток №
1, склад конкурсної комісії викласти в наступній редакції (додаток додається).

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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Додаток № 1
до рішення виконавчого
комітету № від .03.2021 року

Склад конкурсної комісії
на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових
відходів на території Миколаївської сільської ради
Рябуха В.С.

голова конкурсної комісії, перший заступник
сільського голови

заступник голови конкурсної комісії,
Ольшанська А.В. начальник відділу житлово-комунального
господарства
Гончаренко О.В.

секретар конкурсної комісії, головний
спеціаліст відділу житлово-комунального
господарстваа

Члени комісії:
Непийвода І.В.,
Бідненко С.М.

начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності-головний бухгалтер сільської
ради;
керуюча справами (секретар) виконавчого
комітету Миколаївської сільської ради

Непийвода Т.І.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)

Зубко Н.В.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)

Костенко В.В.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)

Черненко О.А.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)
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Клюс М.П.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)

Кириченко Г.П.

депутат Миколаївської сільської ради VІІІ
скликання (за згодою)

Секретар виконавчого комітету

Світлана БІДНЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про надання дозволу ФОП Лукаш Д.В.
на розміщення дитячих атракціонів та здійснення
святкової торгівлі на території громади
Керуючись підпунктами 2,3 пункту «б» статті 30, статтями 52, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 3038 VІ від
17.02.2011 «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, розглянувши заяву
фізичної особи – підприємця Лукаша Дмитра Володимировича, щодо надання
дозволу на розміщення на території населених пунктів громади на період
проведення масових заходів протягом 2020 року дитячих атракціонів та здійснення
святкової торгівлі, документи додані до заяви, а саме: виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, витяг з реєстру платників єдиного податку, з метою забезпечення більш
якісного відпочинку населення під час проведення масових заходів, виконавчий
комітет сільської ради:
вирішив:
1. Надати дозвіл ФОП Лукашу Дмитру Володимировичу на розміщення дитячих

атракціонів: дитяча ігрова кімната- лабіринт, надувна гірка МЕГА, надувна гірка,
батут сітка, страйкбольний тир, дитяча ланцюгова карусель НІКА, батут банджо
( павук), дартс та здійснення святкової торгівлі (солодка вата, попкорн, гелієві
кульки та сувенірна атрибутика) на період проведення святкових заходів,
організатором яких є Миколаївська сільська рада, на території населених пунктів
Миколаївської сільської територіальної громади протягом 2021 року.
2. ФОП Лукашу Д.В.:
2.1. при організації торгівлі забезпечити дотримання вимог Законів України «Про
захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та
якості харчових продуктів;
2.2. при здійсненні торгівлі та розміщенні дитячих атракціонів керуватися
Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово – комунального господарства України від 21.10.2011 №
4
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244, дотримуватися Правил благоустрою території Миколаївської сільської
об'єднаної територіальної громади, утримувати територію для здійснення
торгівельної діяльності та прилеглу територію в радіусі 10 метрів в належному
санітарному стані, здійснювати їх прибирання після закінчення торгівлі;
2.3. забезпечити наявність:
- супровідної документації на товар, що реалізується;
- інформації із зазначенням власника і номера телефону суб’єкта, що організував
торгівлю, а також ПІБ продавця;
- мати при собі паспорт, який пред’являється на вимогу службових осіб органів
державного контролю і нагляду, правоохоронних органів та посадових осіб органів
місцевого самоврядування, особисту медичну книжку.
3. Відповідальність за техніку безпеки поводження громадян на атракціонах
покласти на ФОП Лукаша Д.В.
4. У разі невиконання ФОП Лукашем Д.В. пунктів 2, 3 даного рішення, рішення
виконавчого комітету втрачає чинність.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
сільського голови Рябуху В.С.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

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. Вільбік Вікторії Анатоліївні на видалення 13 (тринадцять) дерев за
адресою: с. Постольне, вул. Центральна, 55 (згідно акту № 8 від 17 лютого
2021 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 В. Рябуху.
Сільський голова
Оприлюднено 09.03.2021

Сергій САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021
с. Миколаївка
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:
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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 В. Рябуху.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про присвоєння поштової адреси
об’єктам нерухомості
Відповідно до підпункту 10 пункту «б» статті 30, статті 40 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про регулювання
містобудівної діяльності”, Закону України „Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень”, Порядку державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 грудня 2015 року № 1127, Положення про порядок присвоєння та
зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в населених пунктах
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, затвердженого
рішенням Миколаївської сільської ради сьомого скликання від 21.09.2017 року №
03, враховуючи пропозицію старостинського округу № 5, розглянувши та
обговоривши інформацію начальника відділу житлово комунального господарства,
комунальної власності, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування,
щодо необхідності реєстрації права комунальної власності на об’єкти нерухомості,
з метою впорядкування адрес на території громади, виконавчий комітет сільської
ради,
вирішив:
1. Присвоїти нежитловому приміщенню, громадський будинок з
господарським (допоміжними) будівлями та спорудами фельдшерсько
акушерський пункт загальною площею 69,2 кв.м, що знаходиться в селі
Бондарівщина, поштову адресу: 42314, село Бондарівщина, 65, Сумський
район, Сумська область.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
.03.2021

с. Миколаївка

Про розгляд заяви гр. -----про уточнення адреси
житлового будинку
Керуючись пунктом 6 статті 59, підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши
заяву ------., жителя села Миколаївка, Сумського району, про уточнення адреси
житлового будинку в селі Миколаївка у зв’язку з виявленими розбіжностями у
правовстановлюючих документах на об’єкти нерухомості, з метою впорядкування
нумерації домоволодінь в селі Миколаївка по вулиці ----------------------,
виконавчий комітет сільської ради
вирішив:
1. Уточнити адресу житлового будинку належного на праві спільної часткової
власності гр. ---------: село Миколаївка, -------------------------- Сумського району,
Сумської області.
Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 09.03.2021
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