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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 108 

 12.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про включення до порядку денного 

додаткових питань  

 

Керуючись статтею  41, пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», регламентом роботи виконавчого комітету сільської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 149 від 21.12.2020 року, 

розглянувши доповідну записку начальника відділу культури та роботи з молоддю, 

про можливість проведення офлайн заходу святкування Дня села Миколаївки, 

беручи до уваги рішення позачергового засідання Сумської обласної комісії з 

питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 07.05.2021 

року, щодо застосування на  території Сумської області обмежувальних 

протиепідемічних  заходів характерних для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом 

SARS – CoV – 2, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої 

коронавірусом SARS – CoV – 2» (зі змінами) . про необхідність термінового 

видалення аварійного дерева,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Включити до порядку денного засідання виконавчого комітету додаткові 

питання:  

1.1.  Про затвердження заходів щодо святкування Дня села Миколаївка.  

 

 

 

Сільський голова                         Сергій САМОТОЙ 
        

 

 
Оприлюднено 18.05.2021  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 109 

 12.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 
Про заходи щодо забезпечення складання 

прогнозу  бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2023-2024 роки    

 

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, на  виконання  наказу 

Міністерства фінансів України  від  31.05.2019 року № 228 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного 

регламенту проходження  бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою 

своєчасного та якісного забезпечення формування прогнозу  бюджету 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки відповідно до 

Бюджетного і Податкового кодексів України та керуючись ст.28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97р. № 280/97-ВР виконавчий 

комітет сільської ради,  
      

     вирішив: 

 

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2024 роки. 

2. Фінансовому управлінню забезпечити доведення цього рішення до          

головних розпорядників бюджетних коштів для використання в роботі. 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання 

заходів щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2023-2024 роки. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 

 

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ 

 

 

 
Оприлюднено 18.05.2021  
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради                           

№ 109 від 12.05.2021 року 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади на 2023-2024 роки 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін   

виконання 

 

Відповідальні за 

виконання 

 

1.  Доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів організаційно-

методологічних засад складання 

прогнозу місцевого бюджету, 

визначених Міністерством фінансів, та 

інструктивного листа щодо основних 

організаційних засад процесу підготовки 

пропозицій до прогнозу бюджету 

Миколаївської СТГ на 2023-2024рр. 

 

до  

01.06.2021р. 

 

Фінансове 

управління  

2.  Надання фінансовому управлінню 

переліка заходів, які планується 

включити до  Програми соціально-

економічного розвитку Миколаївської 

сільської ради на середньостроковий 

період, у т.ч. перелік об’єктів, які 

планується фінансувати за рахунок 

бюджету розвитку (Додаток 2 до ПСЕР)  

 

 

до 

15.06.2021р. 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет  

3.  Надання  фінансовому управлінню  

інформації про пріоритетні напрямки 

розвитку Миколаївської сільської ради в 

розрізі галузей 

 

 

до 

20.06.2021р. 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

залучення 

інвестицій; 

відділ освіти, 

молоді та спорту; 

КНП   

4.  Надання фінансовому управлінню 

інформації щодо чисельності населення, 

зареєстрованого на території 

Миколаївської громади, у віковому та 

гендерному розрізі; даних про 

природний рух населення громади 

 

до 

20.06.2021р.  

Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

надання 

муніципальних 

послуг 
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5.  Підготовка та подання фінансовому 

управлінню разом з поясненнями 

прогнозних обсягів надходження до  

бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади орендної плати 

за землю та водні об’єкти, що 

сплачуються юридичними і фізичними 

особами згідно укладених договорів 

 

 

до 

20.06.2021р. 

Відділ земельних 

відносин, 

охорони 

навколишнього 

середовища, 

АПР та розвитку 

сільських 

територій  

6.  Підготовка та подання фінансовому 

управлінню разом з поясненнями 

прогнозних обсягів надходження до  

бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади орендної плати 

за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності, 

згідно укладених договорів 

 

 

 

 

до 

20.06.2021р. 

Відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури 

та 

містобудування 

7.  Прогнозування обсягів доходів та 

орієнтовних граничних показників 

видатків бюджету на підставі прогнозу 

економічного і соціального розвитку 

України та території, аналізу виконання 

дохідної та видаткової частин бюджету 

громади за 2019-2020рр. та 6 місяців 

2021р.   

 

 

 

до 

01.07.2021р. 

 

 

 

Фінансове 

управління  

8.  Доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів орієнтовних 

граничних показників видатків бюджету 

Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2023-2024рр. 

 

до 

05.07.2021р. 

 

Фінансове 

управління  

 

9.  Надання фінансовому управлінню 

бюджетних пропозицій на 2023-2024 рр. 

за формами, затвердженими відповідним 

наказом  Міністерства фінансів України 

до 

15.07.2021р. 

Відділ 

економічного 

розвитку та 

залучення 

інвестицій; 

відділ освіти, 

молоді та спорту; 

КНП   

10.  Здійснення аналізу поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних пропозицій на відповідність 

доведеним орієнтовним граничним 

показникам видатків бюджету 

 

до 

24.07.2021р. 

 

Фінансове 

управління  
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11.  Проведення погоджувальних нарад з 

головними розпорядниками бюджетних 

коштів щодо узгодження показників 

прогнозу бюджету 

 

до 

31.07.2021р. 

 

Фінансове 

управління, 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

 

 

12.  Доопрацювання прогнозу бюджету за 

результатами проведених з ГРБК  

погоджувальних нарад та інформації, 

отриманої від структурних підрозділів 

виконавчого комітету 

 

до 

07.08.2021р. 

 

Фінансове 

управління 

13.  Подання прогнозу бюджету 

Миколаївської сільської  територіальної 

громади на розгляд до виконавчого 

комітету 

 

до 

12.08.2021р. 

 

Фінансове 

управління 

 

 

14.  Розгляд та схвалення прогнозу бюджету 

Миколаївської сільської  територіальної 

громади 

до 

01.09.2021р. 

Виконавчий 

комітет 

 

15.  Подання прогнозу бюджету до 

Миколаївської сільської ради для 

розгляду та затвердження 

до 

06.09.2021р. 

Виконавчий 

комітет 

16.  Супровід розгляду питання щодо 

прогнозу бюджету на постійній комісії з 

питань місцевого самоврядування, 

соціально-економічного розвитку 

громади, планування місцевого 

бюджету, фінансів, підприємництва та 

торгівлі, реалізації державної 

регуляторної політики, а також на сесії 

Миколаївської сільської ради в порядку, 

визначеному радою 

       

        

до  

01.10.2021р. 

 

Представники 

виконавчого 

комітету, 

головних 

розпорядників 

бюджетних 

коштів 

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                  Світлана БІДНЕНКО  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 110 

 12.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

Про уточнення поштових адрес об’єктам 

нерухомості комунальної власності 

 Керуючись пунктом 6 статті 59, пунктом 10 частини «б»  статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 

01.07.2004 року № 1952-ІV, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015  

року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Положенням про присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в 

окремий поштовий номер) об’єктам нерухомого майна в населених пунктах 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, затвердженого 

рішенням № 03 від 21.09.2017 року Миколаївської сільської ради сьомого 

скликання, розглянувши подання начальника відділу освіти, молоді та спорту  

Миколаївські сільської ради Макшеєвої Н.С. про уточнення адреси об’єктів 

нерухомості комунальної власності сільської ради, а саме закладів освіти, у зв’язку 

з виявленою подвійною нумерацією об’єктів нерухомості, а саме за даними 

погосподарського обліку старостинських округів, адреси  приватних домоволодінь 

збігаються з адресами  закладів освіти, які зазначені в правовстановлюючих 

документах, зважаючи на вищевказане, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь та об’єктів нерухомості Миколаївської сільської ради, виконавчий 

комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Уточнити адресу об’єктам нерухомості комунальної власності 

Миколаївської сільської ради: 
Назва закладу  Нова адреса 

Кровненський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області  

вул. Шкільна, 9 – А, с. Кровне, 

Сумський район, Сумська 

область, 42323 

Кекинський навчально – виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Сумської районної ради 

Сумської області  

вул. Центральна,10 - А, 

с. Кекине, Сумський район, 

Сумська область, 42325 

Яструбинський  навчально – виховний комплекс: 

заклад загальної середньої освіти – заклад 

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

вул. Шкільна, 4 - А,  

с. Яструбине, Сумський район, 

Сумська область, 42314 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  
Оприлюднено 18.05.2021  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 111 

 12.05.2021                                                                                      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. Бідненку Віталію Володимировичу на видалення 2 (два) дерева за 

адресою: с. Миколаївка, вул. Першотравнева, 65 ( в кінці земельної 

ділянки) (згідно акту № 21 від 16 квітня 2021). 

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 18.05.2021  

 



 8 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 112 

12.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про надання дозволу Сумському відділенню  

АТ «Сумигаз» на проведення земляних робіт 

 

         Керуючись  статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України»,  розглянувши лист Сумського 

відділення АТ «Сумигаз» № 400 – Сп – 2892 -0421 від 08.0.202 року щодо надання 

дозволу на виконання земляних робіт на території громади, з метою сприяння  

безперебійного та безаварійного газопостачання в населених пунктах громади, 

виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 
1. Надати дозвіл Сумському відділенню  АТ «Сумигаз» на проведення земляних 

робіт з ремонту анодного заземлення станції катодного захисту підземних 

газопроводів від корозії за адресою: село Кекине, вул. Садова та село Склярівка, 

вул. Соборна  Сумського району Сумської області. 

2. Зобов’язати Сумське відділення АТ «Сумигаз»  після проведення  земляних  

робіт привести земельні ділянки до їх первинного вигляду,  про завершення 

робіт повідомити Миколаївську сільську раду на протязі 5 робочих днів.   

3. Відділу земельних відносин охорони навколишнього середовища, АПР та 

розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради /Обливанцова І.Ю./ 

перевірити стан земельних ділянок після закінчення ремонтних робіт.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 

 

 
Оприлюднено 18.05.2021  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 113 

 12.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про затвердження плану заходів з нагоди 

проведення Дня села Миколаївка 

 

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою належної підготовки та організації проведення Дня села 

Миколаївка, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 
 

1. Провести День села Миколаївка Миколаївської сільської ради 29 травня  

2021 року.  

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села Миколаївка. (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня 

села Миколаївка.  (додаток 2).  

4. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити організацію та дотримання 

правопорядку під час проведення заходу, сприяти оргкомітету в забезпеченні 

та реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Миколаївка. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря)  виконавчого комітету Миколаївської сільської ради С.М. 

Бідненко.  

 

 

Сільський голова                                                           С.САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 18.05.2021  
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Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету № 113 від 12.05.2021 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення Дня села Миколаївка 

1. Вжити заходів по благоустрою села, приведенню в належний стан об’єктів 

інфраструктури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників. 

Підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності 

до 28.05.2021 року 

2. Облаштувати  біля сільської ради фотозону виставку з нагоди святкування Дня села 

Миколаївка.  

Бібліотекар Миколаївського СБК,  

до 28.05.2021 року  

3.  Організувати виїзну святкову  торгівлю для мешканців села та гостей заходу. 

Начальник відділу культури та роботи 

з молоддю 

Миколаївський СБК.  

до 28.05.2021 року  

4. Організувати святковий концерт до Дня села. 

Директор Миколаївського СБК 

культорганізатор Миколаївського 

СБК 

25.05.2021 року  

5. Організувати атракціони для дітей, пригощання жителів села смаколиками. 

                  Відділ культури та роботи з   

                  молоддю,  

            Миколаївський СБК, 

        сільгоспвиробники 

     28.05.2021року  

6. Організувати безкоштовне частування кашею учасників заходу «День села». 

                                                         Миколаївський СБК 

                                                 29.05.2021 року 

7.Організувати нагородження за номінаціями до Дня села  

 Виконком сільської ради 

                                                                                           Керуючий справами 

8.Здійснити широке висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової 

інформації та на веб–сайті Миколаївської сільської  ради. 

Відділ культури та роботи з молоддю  

травень 2021 року  

 

Секретар виконавчого комітету                                                        Світлана  Бідненко  
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Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету № 113 від 12.05.2021 

 

 

Склад  

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Миколаївка 

 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради; 

Родя Світлана Володимирівна - начальник відділу культури та роботи з 

молоддю; 

Хвостенко Ростислав Олександрович – спеціаліст ІІ категорії відділу культури 

та роботи з молоддю; 

Непийвода Вікторія Віталіївна -  секретар  Миколаївської сільської ради; 

Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК; 

Демиденко Ірина Олександрівна – бібліотекар Миколаївської СБ; 

Непийвода Тетяна Іванівна – депутат Миколаївської сільської ради (за згодою); 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                              Світлана   Бідненко  
 
 

 

 

 

 

 

Оприлюднено 18.05.2021  

 


