
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 114 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про виконання делегованих повноважень 

у сфері соціального захисту населення 

 

 Керуючись статтею  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних послуг виконавчого комітету Глиненко 

Л.М., про виконання делегованих повноважень у сфері соціального захисту 

населення,  виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг виконавчого комітету Глиненко Л.М. про виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до статті 34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” у сфері соціального 

захисту населення взяти до відома (додається).  

2. Відділу соціального захисту населення та надання муніципальних послуг 
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради:  

2.1. постійно підвищувати якість надання соціальних послуг сім'ям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, одиноким, одиноко 

проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю;  
2.2. сприяти своєчасному призначенню громадянам різних видів державної 

допомоги, пільг та субсидій;  

2.3. забезпечити надання інших видів соціальних послуг відповідно до закону.  
3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

 
 

 

 

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 04.06.2021 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 115 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про стан громадського порядку  

на території населених пунктів громади 

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  заслухавши інформацію старшого дільничного інспектора поліції 
відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області  

Педоса О.П.  про стан громадського порядку та  профілактики правопорушень 

на території Миколаївської  сільської ради, з метою посилення боротьби зі 
злочинністю, забезпечення належної охорони громадського порядку, 

надійного захисту прав і свобод громадян на території населених пунктів 

громади, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Інформацію дільничного офіцера поліції відділення поліції № 4 (м. 

Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області  Педоса О.П прийняти 

до відома. 

2. Рекомендувати дільничному офіцеру поліції відділення поліції № 4 (м. 

Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області  Педосу О.П. 

інформувати виконавчий комітет про виявлені факти порушення 

громадського порядку, злочинних проявів та заходи по забезпеченню 

громадського порядку, забезпечення цілісності майна територіальної 

громади. 

3. Проводити серед мешканців територіальної громади профілактичну 

роботу по попередженню злочинності.  

 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 04.06.2021 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 116 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору про поділ  

нерухомого майна, право користування 

якого мають малолітні діти 

 

 Розглянувши  та обговоривши заяву гр. ---------------- та ---------------------

-- про надання дозволу  на укладання договору про поділ житлового будинку, 

належного  на праві спільної часткової власності гр. ------------------. та ----------
-----------   в зв’язку з тим, що в помешканні належному гр. ------------------------ 

зареєстрована малолітня дитини – ------------------------, ---------------------- року 

народження,  керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 

71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України „Про основи 

соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей», 

враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від 27 травня 2021 року № 

6 виконавчий  комітет  сільської ради,  

 

                                                   вирішив: 

 

1. Надати згоду гр. ------------------------ та гр. --------------------------- на 

укладання між ними договору про поділ нерухомого майна, належного 

їм на праві спільної часткової власності, який знаходиться за адресою: 
Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця --------------

--------, --------------- при умові, що в ньому залишиться  і в подальшому 

проживати і бути зареєстрованим малолітня дитина -------------------------, 
------------------------  року народження. 

 

 

 
 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 04.06.2021 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 117 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору про поділ  

нерухомого майна, право користування 

якого мають малолітні діти 

 

Розглянувши  та обговоривши заяву гр. ------------------ та -----------------------

--, яка діє на підставі довіреності від імені ----------------- про надання дозволу  

на укладання договору про поділ житлового будинку, належного  на праві 
спільної часткової власності гр. ------------------ та --------------------   в зв’язку з 

тим, що в ньому зареєстровані малолітні – ---------------------, ----------------- року 

народження, та ----------------------, ---------------  року народження, ----------------

--------, ----------------- року народження, керуючись статтею 177 Сімейного 
кодексу України, статтями 32, 71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону 

України „Про основи соціального захисту бездомних громадян та 
безпритульних дітей»,  враховуючи протокол засідання комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради 

від 27 травня 2021 року № 6 виконавчий  комітет  сільської ради,  

 

                                                   вирішив: 

 

1. Надати згоду гр---------------------- та  гр. ------------------------ на 

укладання між ними договору про поділ нерухомого майна, належного 
їм на праві спільної часткової власності, яке знаходиться за адресою: 

Сумська область, Сумський район, село Миколаївка, вулиця --------------

---- при умові, що в ньому залишаться  і в подальшому проживати і 
бути зареєстрованими малолітні діти – ----------------, --------------  року 

народження, ---------------------------, - року народження, -------------------, -

------------------року народження.  

 
 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 
Оприлюднено 04.06.2021 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 118 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету № 140 від 31.10.2021 року 

«Про затвердження Порядку функціонування 

та утримання кладовищ населених пунктів 

сільської ради»      

 

    Відповідно до підпункту 11 пункту «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про поховання та 
похоронну справу», наказу Державного комітету України з питань житлово – 

комунального господарства «Порядок утримання кладовищ та інших місць 

поховання» № 193 від 19.11.2003 р., рішення другої сесії Миколаївської 
сільської ради сьомого скликання від 22.12.2015 року «Про затвердження 

Правил поховання на кладовищах Миколаївської сільської ради», з метою 

врегулювання відносин при похованні та утриманні кладовищ в населених 

пунктах сільської ради, в зв’язку з кадровими змінами, які відбулися в 
виконавчих органах ради, виконавчий комітет сільської ради,  

 

вирішив: 

 

1. Викласти пункт 2 рішення виконавчого комітету № 140 від 31.10.2021 

року «Про затвердження Порядку функціонування та утримання 

кладовищ населених пунктів сільської ради» в наступній редакції. / 
Додаток 1 додається/.   

2. Пункт 5 рішення виконавчого комітету № 140 від 31.10.2021 року «Про 

затвердження Порядку функціонування та утримання кладовищ 

населених пунктів сільської ради» - видалити. 
3. Список відповідальних  осіб за дотримання благоустрою кладовищ 

населених пунктів довести до відома депутатів Миколаївської сільської 

ради восьмого скликання.    
 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 04.06.2021 



Додаток 1 до рішення 

виконавчого 

комітету № 118 від 

28.05.2021 року 

 

Відповідальні особи за дотримання благоустрою кладовищ населених пунктів громади 

 
П.І.П. Посада Населений пункт 

Рахімова Неля 

Володимирівна  

головний спеціаліст відділу земельних 

відносин, охорони навколишнього 

середовища, агропромислового розвитку 

та розвиту сільських територій 

 

с. Миколаївка  

 Кузнєцов Микола 

Іванович 

  

майстер групи «Благоустрій»   с. Спаське 

Хвостенко Ольга 

Євгенівна 

спеціаліст ІІ категорії відділу соціального 

захисту населення та надання 

муніципальних послуг 

 

с. Кровне 

Скрипченко 

Тетяна 

Олександрівна 

спеціаліст ІІ категорії відділу земельних 

відносин, охорони навколишнього 

середовища, агропромислового розвитку 

та розвитку сільських територій 

 

с. Руднівка 

Гресь Євгенія 

Василівна 

 

 

 

Ілляшенко Ольга 

Іванівна 

 

Лисак Галина 

Павлівна  

(за згодою)  

 

Палаженко Мрія 

Сергіївна  

 

 

 

Люта Людмила 

Михайлівна 

(за згодою)  

 

Луценко Ольга 

Олександрівна 

спеціаліст відділу соціального захисту 

населення та надання муніципальних 

послуг 

 

 

бібліотекар Склярської сільської 

бібліотеки 

 

депутат Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

 

спеціаліст відділу земельних відносин, 

охорони навколишнього середовища, 

агропромислового розвитку та розвитку 

сільських територій 

 

депутат Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

 

фахівець із соціальної роботи відділу 

соціального обслуговування населення 

вдома 

с. Северинівка (с. Васюківщина) 

с. Над’ярне 

с. Гриценкове (с. Перехрестівка) 

 

 

с. Софіївка 

 

 

с. Склярівка 

 

 

 

с. Рогізне 

с. Линтварівка 

 

 

 

с. Вербове 

 

 

 

с. Мар’ївка 

 

  

 

 

депутат Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

с. Лікарське 

 

 



 

 

 

 

 

Костенко Віктор 

Васильович  

(за згодою) 

депутат Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

 

 

депутат Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

с. Степаненкове 

 

 

 

 

с. Постольне 

с. Бурчак 

 

Панова Валентина 

Григорівна  

спеціаліст відділу соціального захисту 

населення  та надання муніципальних 

послуг 

с. Кекине 

с. Капітанівка 

Дорофєєва Ольга 

Іванівна 

 

 

Шаповал Іван 

Леонідович 

спеціаліст відділу соціального захисту 

населення  та надання муніципальних 

послуг; 

 

спеціаліст відділу земельних відносин, 

охорони навколишнього середовища, 

агропромислового розвитку та розвитку 

сільських територій 

с. Яструбине 

с. Графське 

 

 

с. Діброва 

с. Бондарівщина 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                             С.БІДНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 119 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про стан виконання рішення виконавчого 

комітету № 79 від 31.03.2021 року  

«Про проведення благоустрою населених 

пунктів громади»  

 

 Відповідно до статті 18,  підпункту 7 пункту «а» статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 9 

рішення виконавчого комітету № 79 від 31.03.2021 року «Про проведення 
благоустрою населених пунктів громади», заслухавши звіт начальника відділу 

житлово комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування, з метою 
забезпечення належного утримання території населених пунктів сільської 

ради, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування 

та створення умов, сприятливих для життєдіяльності населення, виконавчий 

комітет  сільської ради,  
 вирішив: 

 

1. Звіт начальника відділу житлово комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування Ольшанської А.В.  про проведену 

роботу із благоустрою населених пунктів громади прийняти до відома. 

/Звіт додається/.  
2. Рішення виконавчого комітету № 79 від 31.03.2021 року «Про 

проведення благоустрою населених пунктів громади» вважати 

виконаним.  
 

 

 

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 04.06.2021 

 

 



Звіт  про проведені  заходи з благоустрою  території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради за 2021 рік 

 Рішенням виконавчого комітету від 31.03.2021 року № 79 були 
затверджені заходи щодо організації та проведення на території сільської  ради 

благоустрою населених пунктів та закріплені території населених пунктів 

територіальної громади за підприємствами, установим, організаціями для 

прибирання та благоустрою. Серед населення територіальної громади було 
розповсюджене оголошення щодо проведення благоустрою населених пунктів 

в зв'язку з настанням весняно-літнього періоду (додаток 1). 

В квітні  2021 року  мешканцями  Миколаївської сільської ради, організаціями, 
підприємствами, установами були здійснені наступні заходи з проведення 

благоустрою: 

- прибирання прилеглої території біля магазинів, адміністративних 

будинків, сільських будинків культури, медичних закладів, 
фельдшерських пунктів, церковних закладів, навчальних закладів, 

аграрних господарств, фермерських господарств; 

- прибирання автобусних зупинок; 

- прибирання узбіч доріг комунальної власності; 
- прибирання кладовищ; 

- прибирання прилеглої території приватних будинків; 

- наведення благоустрою на клумбах. 
 

 В квітні місяці 2021 року ФОП Шевкун Є.С. надавав послуги з ліквідації 

несанкціонованих сміттєзвалищ, які утворилися на території населених 

пунктів Миколаївської сільської ради. З початку року з території населених 

пунктів громади вивезено 310 м³ твердих побутових відходів. 

 Миколаївською сільською радою були придбані матеріали (фарба, 

вапно, інвентар та інше) для здійснення заходів з благоустрою по всім 
старостинським округах сільської ради. Заходи з благоустрою включають в 

себе: фарбування колодязів, лавок, огорож, пам’ятників, дошок оголошень, 

зупинок очікування. Загальна сума придбаних матеріалів 43 586.23 грн. 

Також в березні та квітні 2021 року за сприяння  КП «Зеленбуд» м. Суми було 

видалено 25 аварійних дерев на території населених пунктів сільської ради. 

27 квітня начальником відділу житлово-комунального господарства та 

дільничним офіцером поліції був здійснений рейд перевірок на предмет 
дотримання населенням та підприємствами всі форм власності, що 

розташовані на території громади Правил благоустрою та утримання 

території. Із 26 населених пунктів Миколаївської сільської ради рейдові 
перевірки були здійснені в с. Миколаївка, с.Яструбине, 



с.Кекине,с.Капітанівка,с.Софіївка, с.Склярівка, с.Постольне, с.Графське, 

с.Кровне, с.Северинівка. 

На день обстеження було виявлено, що мешканцями громади, 
підприємствами, установами та організаціями виконуються Правила 

благоустрою населених пунктів громади. 

Також виявлені деякі зауваження до мешканців за наступними адресами: вул. 

Полякова 16 с. Склярівка, вул. Соборна 19 с. Склярівка, вул. Центральна 5, с. 
Софіївка, вул. Центральна 28 с. Постольне з приводу наявності будівельних 

матеріалів біля подвір'я. В усній формі люди попереджені про дотримання 

Правил благоустрою населених пунктів та прибудинкових територій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ятка для мешканців громади 

В зв'язку з настанням  весняно-літнього періоду Миколаївська сільська 

рада нагадує про наступне. 

 На виконання рішення виконавчого комітету від 31.03.2021 року № 79 

«Про проведення благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської 

ради»  та відповідно до Правил благоустрою та утримання території населених 

пунктів Миколаївської сільської ради (далі – Правила благоустрою), 
затверджених рішенням сесії № 02 від 24.06.2019 року наголошує на 

дотриманні п.п 5.2; 5.4; 5.6; 5.7 розділу 5 Правил благуострою, а саме: 

п.5.2. Відповідальність за виконання цих Правил  покладається на громадян, 
фізичних осіб-підприємців, керівників та службових осіб підприємств, 

організацій і установ, розташованих на території села. 

п.5.4.Територія підприємств, організацій, установ та закріплені за ними 

земельні ділянки на умовах власності або договору їх оренди, які не 
відносяться до комунальної власності територіальної громади утримуються в 

належному стані власником за його кошти, або уповноваженою власником 

особою. 
п.5.6.Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або 

користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки 

повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки 

загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки. 
п.5.7. Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних 

житлових будинків та належних до нього будівель та споруд проводиться 

власниками квартир. 
Увага! В квітні, травні 2021 року  буде здійснена перевірка щодо дотримання 

населенням та підприємствами   Правил благоустрою та утримання території 

населених пунктів Миколаївської сільської ради. 

 
Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно статті 152 

Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 

Начальник відділу житлово комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури 
та містобудування                                                                      Алла ОЛЬШАНСЬКА 

 

  



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 120 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про інвентаризацію захисних споруд,  

що розташовані на території громади 

 

                 Керуючись пунктом  3 частини 1 статті 36,  частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до вимог «Порядку 
створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його 

обліку» (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України вид 10.03.2017 № 

138), Наказу МВС України вид 09.07.2018 № 579», на виконання розпорядження 

голови Сумської ОДА № 327 – ОД від 20.05.2021 року «Про організацію 
проведення у 2021 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту», з метою вивчення питання щодо подальшого використання захисних 

споруд, що розташовані на території громади, виконавчий комітет сільської 

ради,   

вирішив: 

1. Створити комісію з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого 

використання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, розташованих 
на території Миколаївської сільської ради, у складі згідно додатку. /додаток 1 

додається/. 

2. Комісії з метою підготовки пропозицій:  
2.1. Визначити потребу в укритті населення Миколаївської сільської ради у 

захисних спорудах цивільного захисту.  

2.2. Здійснити огляд захисних споруд з використанням паспортів на об’єкти 

будівництва, результатів попередніх оглядів і обстежень, актів бухгалтерського 
обліку, тощо.  

2.3. За результатами проведеної роботи комісії скласти акт про подальше 

використання споруд за формою (додаток № 2).  
3. Балансоутримувачам захисних споруд, що є неготовими до використання за 

призначенням як сховища, у разі обґрунтування необхідності та доцільності 

використання їх у режимі протирадіаційного укриття, підготувати відповідні 

звернення до виконавчого комітету.  
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 04.06.2021 

      

 



      

     Додаток 1 до рішення 
      виконавчого комітету 

      № 120 від 28.05.2021 

Склад 
комісії з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого використання та 

експлуатації захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території 

Миколаївської сільської ради 

 

  

Голова комісії Заступник  

сільського голови Рябуха В.С. 

Заступник голови комісії Начальник відділу житлово 

комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та 

містобудування Ольшанська А.В. 

Секретар комісії – Головний спеціаліст відділу житлово 

комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та 

містобудування -  Гончаренко Олександр 

Вікторович 

Члени комісії 

Матвієвська Наталія Володимирівна – головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

Бідненко Світлана Миколаївна – секретар виконавчого комітету  

Железняк Людмила Іванівна – спеціаліст сільської ради, відповідальна за 

військовий облік  

 

 
 

 

Секретар виконавчого комітету                                      Світлана  БІДНЕНКО  

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Акт 

про подальше використання сховища (протирадіаційного укриття) N _______ 

_____________________________________________________________________________________ 

(найменування балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту) 

___ ____________ 20__ р. 
__________________________________________________________ 

(назва населеного пункту) 

_____________________________________________________________________________________ 

                       (посада(и), ініціали, прізвище(а) особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) огляд захисної споруди) 

проведено огляд _______________________________________________________________________ 

                                                                                 (сховища, протирадіаційного укриття, обліковий номер, 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                              місцезнаходження (поштова адреса) захисної споруди) 

та розглянуто технічну та іншу документацію (перелік усіх документів) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

За результатами проведеної роботи встановлено: 

1. Захисна споруда призначена для _______________________________________________________ 

                                                                                                                     (укриття найбільшої працюючої зміни, 

_____________________________________________________________________________________ 

                                               персоналу суб'єкта господарювання або інших категорій населення) 

2. Захисна споруда розташована _________________________________________________________ 

                                                                                           (у зонах можливих руйнувань, радіоактивного забруднення*) 

3. Чисельність персоналу, найбільшої працюючої зміни балансоутримувача захисної споруди 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Наявність у балансоутримувача мобілізаційного завдання, віднесення до відповідної категорії цивільного захисту 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Продовження діяльності балансоутримувача в особливий період ___________________________ 

                                                                                                                                                                                    (так/ні) 

6. Визначення потреби у захисній споруді відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 

цивільного захисту на особливий період, розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту містобудівної 

документації на мирний час та на особливий період 

_____________________________________________________________________________________ 

                                             (чисельність найбільшої працюючої зміни, персоналу, інших категорій 

_____________________________________________________________________________________ 

                           населення, що потребують укриття у захисних спорудах / немає потреби у захисній споруді) 

7. Захисна споруда: сховище ______ класу, протирадіаційне укриття ______ групи, місткістю на _________ осіб 

8. Рік введення в експлуатацію __________ 

9. Форма власності захисної споруди _____________________________________________________ 

(державна, комунальна, приватна) 

10. Проведено ________ капітальних ремонтів, на суму __________ тис. грн** 

11. Балансова вартість споруди станом на ____________ 20__ р. складає ____________ тис. грн 



12. Стан основних захисних і несучих будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем життєзабезпечення, 

відповідність вимогам державних будівельних норм 

_____________________________________________________________________________________ 

                                          (відповідно до результатів обстежень захисної споруди, як об'єкта будівництва) 

13. Технічна можливість та економічна доцільність збереження (відновлення) захисної споруди, проведення її 

реконструкції (реставрації, капітального ремонту) _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

14. Причини розгляду питання щодо подальшого використання захисної споруди: 

із збереженням у фонді захисних споруд (проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту зі зміною 

виду та технічних характеристик захисної споруди) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                 (немає потреби у захисній споруді відповідної місткості, виду, класу (групи) тощо, 

_____________________________________________________________________________________ 

                             доцільність і можливість проведення її реконструкції, реставрації, капітального ремонту) 

із виключенням з фонду захисних споруд _________________________________________________ 

                                                                                                         (відповідно до пункту 4 Вимог щодо визначення 

критеріїв 

_____________________________________________________________________________________ 

      неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, оформлення 

документів, 

                                                                            що підтверджують таку неможливість) 

15. Пропозиції комісії __________________________________________________________________ 

                                                             (захисна споруда підлягає збереженню (відновленню), проведенню реконструкції, 

_____________________________________________________________________________________ 

                                       реставрації, капітальному ремонту із зміною виду та/або технічних характеристик, 

_____________________________________________________________________________________ 

                       може використовуватися у режимі ПРУ (для сховищ) або бути виключеною з фонду таких споруд) 

Перелік документів, що додаються до акта: 

Підписи осіб, які склали цей акт:                      (підпис)***                          (ініціали, прізвище) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

____________ 

* Відповідно до вимог ДБН В.1.2-4-2008 "Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи 

цивільного захисту (цивільної оборони)". 

** Визначається згідно з проектно-кошторисною документацією. 

*** Підписи завіряються печатками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, балансоутримувача 

захисної споруди, представники яких підписують акт (за наявності печатки). 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 121 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету № 173 від 21.12.2020 року 

«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,  в зв’язку з 

кадровими змінами, що відбулися в виконавчих органах ради, виконавчий 

комітет сільської ради, 

вирішив: 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 173 від 21.12.2020 року «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» та викласти п 1 даного рішення в наступній 

редакції:  
1.1. 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. 
 

 

 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 04.06.2021 
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         Додаток 1 
          до  рішення виконкому 
          сільської  ради  

від 28.05.2021  № 121  
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  

Гончаренко 

Олександр 

Вікторович 

головний спеціаліст відділу житлово комунального 

господарства, комунальної власності, благоустрою, 

транспорту, розвитку інфраструктури та 

містобудування,  

член комісії 

                                                                      
 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                 Світлана БІДНЕНКО  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 122 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2020-2021 років та початок підготовки 

закладів та установ сільської ради до  

осінньо- зимового періоду 2021-2022 років  

  Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

житлово-комунальні послуги”, Правил підготовки теплових господарств до 
опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 

України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

10.12.2008 року № 620/378, на виконання розпорядження голови Сумської ОДА № 

350- ОД від 24.05.2021 року «Про підсумки проходження опалювального сезону 
2020-2021 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо- зимовий 

період 2021-2022 років у Сумській області», враховуючи інформацію начальника 

відділу  культури та роботи з молоддю, начальника відділу освіти, молоді та спорту, 
начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, директора КНП 

Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці», в.о. головного 

лікаря КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ с. Постольне», заступника 

сільського голови, начальника відділу житлово комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування  про підсумки  проходження опалювального періоду 2020/2021 років 

та організацію підготовки об’єктів комунальної власності, соціальної сфери до 
роботи в  осінньо-зимовий період 2021/2022 років, виконавчий комітет 

Миколаївської сільської ради відзначає, що належна та своєчасна підготовка 

об’єктів комунальної власності, об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-

зимовий період 2020/2021 років забезпечила їх сталу роботу на протязі всього 
опалювального періоду. Опалювальний сезон пройшов без особливих ускладнень. 

  З метою своєчасної та якісної підготовки об’єктів комунальної власності, 

об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021/2022 
років,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

  1.  Інформацію доповідачів взяти до відома (додаток 1). 

  2. Стан проходження опалювального сезону 2020/2021 років на території 
Миколаївської сільської ради, визнати задовільним. 

  3. Затвердити  склад робочої групи  з організації підготовки та перевірки 

готовності об’єктів комунальної власності, об’єктів соціальної сфери, соціально 

важливих об’єктів до роботи протягом опалювального сезону  2021/2022 років. 
( додаток 2). 
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  4. Керівникам комунальних підприємств /Кіхтенко Н.А., Білінський Р.М./, 

начальнику відділу освіти, молоді та спорту/Макшеєва Н.С./, начальнику відділу 

культури та роботі з молоддю /Родя С.В./, начальнику відділу житлово комунального 
господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування /Ольшанська А.В./: 

  4.1. Затвердити плани заходів з підготовки  об’єктів до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 років.  
  4.2. Взяти під особистий контроль виконання робіт щодо підготовки об’єктів 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 рр. згідно з розробленими заходами 

та графіками. 
 4.3. Звернути особливу увагу на підготовку та забезпечення  житлово-

комунальними послугами належного рівня об’єктів соціальної сфери та житлового 

фонду комунального підпорядкування, провести обстеження будівель та споруд 

комунальної власності, соціальної сфери щодо їх готовності до опалювального 
сезону відповідно до вимог:  

-    будівлі і споруди повинні утримуватись у справному стані, який   забезпечує   

тривале  та  надійне  використання  їх за призначенням; 
-   на кожному об'єкті закріпити відповідального за експлуатацію будівель та 

споруд;  

 - ретельно перевірити стан несучих і огороджувальних  

конструкцій та покрівлі на предмет виявлення можливих пошкоджень,  
що виникли в результаті атмосферних та інших впливів; 

 - визначити дефектні місця, що потребують тривалого  

спостереження; 
  - перевірити технічний стан механізмів елементів вікон, дверей,  

воріт та інших пристроїв, що відкриваються; 

 - визначити стан і впорядкувати водостоки, відмостки;  

 -       довести до відома та виконання керівників підпорядкованих об’єктів  про 
щоденний контроль фактичних показників енергоносіїв та природного газу (з 

початку опалювального сезону)   

  4.4. Про виконання заходів інформувати начальника відділу житлово 
комунального господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та містобудування виконавчого комітету 08 та 23 числа  

кожного місяця до початку опалювального сезону. 

  5. Стан готовності підприємств, закладів сільської ради до роботи в осіньо- 
зимовий період заслухати на засіданні виконавчого комітету в серпні місяці 2021 

року.  

            6. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської  ради від 

29.05.2020 року № 33 «Про підсумки проходження  опалювального сезону 2019-
2020 рр. та початок підготовки закладів  та установ сільської ради до роботи в 

осінньо- зимовий період 2020-2021 рр.»  зняти з контролю як виконане. 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ   

  

Оприлюднено 04.06.2021 
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               Додаток № 1 

                                                                                                                 до рішення виконавчого  

                                                                                                                 комітету Миколаївської  

                                                                                                                 сільської ради № 122 від  

                         28.05.2021 року 

                                                                                                      

 

 

Інформація 

про підсумки проходження опалювального періоду 2020-2021 років 

 

На території Миколаївської сільської ради  було забезпечено 100-відсоткову 

готовність топкових комунальних приміщень сільської ради. Заготовлено 
необхідну кількість твердого палива та пелетів.  

 

В 2020-2021 році Миколаївська сільська рада закупила 284 м³ на 198 800 грн. 

Власними силами було напиляно  116 м³ на суму 81 200грн. Також придбано 16, 

410 тон брикетів. 

    Комунальні приміщення (сільські будинки культури та адміністративні 

приміщення) Миколаївської сільської ради в 2020-2021 році використали:  

- Миколаївський СБК 148 м³ твердого палива; 

- Северинівський СБК 145 м³ твердого палива; 

- Склярівський СК 59 м³ твердого палива та 6 тон брикетів 

- Лікарський клуб- 3 м³ твердого палива  та 2 тони брикетів; 

- Кекинський ОДР- 31 м³ твердого палива  та 3 тони брикетів ; 

- Спаський ОДР-14 м³ твердого палива та 2 тони брикетів. 
Опалювальний період 2020/2021 року на території Миколаївської сільської ради 

розпочато вчасно та продовжувався до 20 березня 2021 року, але в зв’язку з 
погіршенням атмосферних умов опалювальний період продовжився ще на один 

тиждень. 
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Інформація 

про підсумки роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2020-2021 

років та завдання  щодо підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років 

Опалювальний сезон 2020-2021 рр у закладах освіти завершився 16.04.2021р. 

Постійний контроль за проходженням опалювального сезону здійснювався 

відділом освіти, молоді та спорту, директорами закладів освіти та відповідальними 

особами за теплове господарство закладів.  
За рахунок коштів громади у вересні 2020 року було проведено навчання 

машиністів (кочегарів) котелень та відповідальних за теплове господарство.  

За опалювальний період 2020-2021 рр закладами освіти було використано 
134 т пелетів на суму 455,6 тис.грн, 790,2 м3 дров на суму 416,1 тис.грн., 

природного газу на суму 9,6 тис.грн. Заборгованість станом травень 2021 р. за 

спожиті енергоносії закладів освіти відсутня. 

За період опалювального сезону були здійснені такі позапланові роботи:  
- ремонт димової труби топкової Кровненського ЗДО «Пролісок» на 

суму 28,9 тис.грн; 

- ремонт опалювальної системи Лікарського НВК – 50,0 тис.грн. 
 

У даний час розпочалися роботи щодо забезпечення надійного 

функціонування закладів освіти Миколаївської сільської ради в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років. Зокрема, підготовлено проект наказу відділу освіти, молоді 
та спорту, яким затверджено заходи для підготовки котелень і топкових закладів 

освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, що буде погоджено 

Управлінням Держенергонагляду у Сумській області (додаток 1); завершено 
тендери на поставку пелетів і дров на новий опалювальний період. 
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Заходи 

з підготовки закладів  освіти до роботи 

в осінньо–зимовий період 2021 – 2022р. 
 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Провести обстеження технічного стану, визначення 

відповідності вимогам безпеки життєдіяльності будівель 

і споруд навчального закладу 

До 01.07.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

керівники 

закладів освіти 

2 Провести технічну перевірку димових і вентиляційних 

каналів котелень 

До 01.08.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

3 Провести ревізію мережних насосів, перевірити 

наявність термометрів і манометрів та їх повірку. 

До 01.09.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

4 Провести ревізію замірної арматури із записами у 

журналах ремонту 

До 01.09.2021 Керівники 

закладів 

5 Відремонтувати один із твердопаливних котлів та 

вентиляційну систему котельні Кровненського ЗЗСО 

До 01.09.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

6 Забезпечити у повному обсязі твердим паливом котельні 

закладів освіти 

До 01.09.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

7 Проводити роботу щодо заміни та утеплення вікон, 

дверей у Кровненському ЗЗСО, Северинівській ЗОШ, 

Лікарському НВК 

До 01.10.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

8 Здійснити промивку котла RODA у Лікарському НВК До 01.10.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

9 Перевірити технічний стан насосів, водонагрівачів, 

вузлів обліку теплової енергії, вимірювальних пристроїв 

та автоматики 

До 01.09.2021 Керівник закладу 

10 Провести технічну експертизу вогнегасників, за потреби 

зробити перезарядку 

До 01.09.2021 Керівник закладу 

11 Забезпечити проходження навчання та атестацію 

персоналу, які будуть працювати у котельні, навчання 

працівників, відповідальних за теплове господарство 

закладів освіти 

До 01.10.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

керівники 

закладів освіти 

12 Провести обстеження теплових мереж, теплових 

пунктів, обладнання після виконання ремонтних робіт та 

оформити актом готовності закладу до експлуатації. 

До 01.10.2021 Відділ освіти, 

молоді та спорту, 

керівники 

закладів освіти 

13 Забезпечити контроль за споживанням паливно-

енергетичних ресурсів 

Протягом 

опалювальног

о сезону 

Керівники 

закладів освіти 
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ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сільської ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1 Поточний ремонт колодязів та 

облаштування надбудов 

(додаток 1) 

травень-

жовтень 

Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

2 Виконання робіт по об'єкту: 

«Будівництво водогону по вул. 

Низова, вул. Жовтнева та вул. 

Шевченка в с. Яструбине Сумського 

району Сумської області» 

(перший етап, з урахуванням 

виділення черговості будівництва» 

серпень-

листопад 

2021 

Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

Бюджет 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

3 Реконструкція вуличного освітлення 

населених пунктів сільської ради: 

(КТП 76)вул. Шкільна, вул.Зарічна 

с.Капітанівка та с. Кровне 

червень -

листопад 

Рябуха В.С.  

Ольшанська 

А.В. 

Прийменко 

Р.М. 

Бюджет 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

4 Заміна лічильників активної 

електроенергії на наступних 

об'єктах: 

КТП-352,с.Васюківщина 

КТП-74, с. Софіївка 

КТП-75, с. Склярівка 

КТП-753,с.Постольне 

КТП-817,с.Склярівка 

червень 

2021 

Рябуха В.С.  

Ольшанська 

А.В. 

Прийменко 

Р.М. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

5 Грейдерування доріг на території 

Миколаївської сільської ради 

 

травень-

вересень 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

6 Капітальний ремонт гідроспоруди в 

с. Кекине 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Бюджет 

територіальної 

громади 



 2

4 

Гончаренко 

О.В. 

7 Укріплення проїжджої частини 

гідроспоруд  с. Спаське, та 

с.Мар'ївка 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

група 

«Благоустрій» 

За умови 

додаткового 

фінансування 

8 Ремонт містка, що з'єднує вул. 

Садову та Першотравневу с. Кровне 

липень- 

жовтень 

2021 

Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

За умови 

додаткового 

фінансування 

9 Капітальний ремонт дороги по вул 

.Шевченка від буд. № 1 до буд.№ 43 

в с. Миколаївка Сумського району 

Сумської області  

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

Бюджет 

територіальної 

громади 

10 Ремонт комунальної дороги по вул. 

Гірська с.Кровне 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

За умови 

додаткового 

фінансування 

11 Придбання матеріалів та 

виготовлення зупинок очікування: 

-с. Миколаївка вул. Шевченка 

-с. Яструбине вул. Жовтнева 

-с. Руднівка вул. Центральна 

червень -

листопад 

Рябуха В.С. 

Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

група 

«Благоустрій» 

За умови 

додаткового 

фінансування 

12 Придбання та встановлення 

каналізаційних люків по території 

населених пунктів сільської ради 

2021 Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

група 

«Благоустрій» 

За умови 

додаткового 

фінансування 
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13 Встановлення вказівних знаків з 

назвами вулиць населеного пункту с. 

Миколаївка 

2020-2021 Ольшанська 

А.В. 

Гончаренко 

О.В. 

група 

«Благоустрій» 

За умови 

додаткового 

фінансування 

 

Ремонт колодязів на 2021 рік 

 

№п/п Адреса встановлення 

 

Кількість, 

шт 

 с. Кекине  

1 Вулиця Над'ярна, 3 с. Кекине 1 

с. Миколаївка 

2 Вулиця Шевченка 45 с.Миколаївка 1 

с. Бурчак 

3 Вулиця Переяслова 2, с.Бурчак 1 

с. Северинівка, с. Склярівка 

4 Вулиця Шевченка, 42 с. Склярівка 1 

5 Вулиця Калинова,8 с.Северинівка 1 

с. Кровне 

6 Вулиця Шляхівська, 53 с.Кровне 1 

7 Вулиця Зарічна, 36 с. Кровне 1 

с. Яструбине 

8 Вулиця Кооператина, 95 с. Яструбине 1 

9 Вулиця Шевченка, 49 с. Яструбине 1 

Всього 9 

Ремонт доріг на 2021 рік 

с. КЕКИНЕ 

№ 

п/п Адреса Довжина,км 

1 вул Коробчанська 0,35 

2 вул.Над'ярна 0,45 

3 вул.Тиха 0,45 

4 вул.Т.Шевченка 0,67 

5 вул.Зарічна  0,48 

6 пров.Спортивний  0,25 
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с. КАПІТАНІВКА 

7 вул. Молодіжна  0,49 

8 вул.Першоравнева 0,56 

9 вул.Польова 0,42 

с. МИКОЛАЇВКА 

10 вул.Незалежна  2,0 

с. СПАСЬКЕ 

11 вул.Низова  0,3 

12 з’єднання вул.Центральна та Низова 0,4 

с. ЛІКАРСЬКЕ 

13 вул.Болгарська 1.2 км  1,2 

14 між Постольним та Лікарським (від ставка) 3,0 

15 дорога до переїзду 1,5 

16 Дорога між Постольним і Бурчаком 1,0 

с. ЛИНТВАРІВКА 

17 вул.Садова 0,6 

18 вул.Польова 0,2 

19 дорога біля кладовища на виїзді з села 0,2 

с. РУДНІВКА 

20 вул.Сумська  0,9 

21 частково вул.Центральна 0,3 

22 вул.Зарічна  0,4 

с. КРОВНЕ 

23 вул.Зарічна  1,5 

24 вул.Садова 0,8 

25 вул.Шляхівська 0,3 

с. РОГІЗНЕ 

26 Дорога до кладовища 0,5 

27 від греблі с. Гриценкове до с.Перехрестівка    

  с. ЯСРУБИНЕ   

28 вул.1Травня 1 

29 вул . Польова 1 

30 вул .Слобідка 0,5 

31 вул.Шевченка  0,1 

32 вул.Центральна р-н мставка несміла 0,1 

33 вул.Мічуріна  0,3 

34 вул.Мічуріна  0,2 

35 вул.Кооперативна  0,4 

36 с. ГРАФСЬКЕ 1,5 

37 с. БОНДАРІВЩИНА 0,5 

38 с. ДІБРОВА 0,5 

  25,32 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 123 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про виконання Закону України 

«Про освіту» на території  

Миколаївської сільської ради 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті  29, підпунктом 1 пункту «а» 

статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт 

начальника відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради щодо 
виконання Закону України «Про освіту» на території Миколаївської сільської 

територіальної громади, з метою реалізації державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на території громади, забезпечення доступності 
дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти,  

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвої Н.С. щодо 
виконання Закону України «Про освіту» на території Миколаївської сільської 

ради взяти до відома (звіт додається). 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С.: 
1) здійснювати управління закладами освіти, які перебувають у комунальній 

власності Миколаївської сільської ради відповідно до чинного 

законодавства; 

2) своєчасно подавати Миколаївській сільській раді, як засновнику, 
пропозиції щодо організації матеріально-технічного забезпечення закладів 

освіти; 

3) забезпечити неухильне виконання рішень Миколаївської сільської ради та 
виконавчого комітету Миколаївської сільської ради, розпоряджень 

сільського голови щодо здійснення повноважень по управлінню закладами 

освіти, культури, які перебувають у комунальній власності сільської ради. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ  

 

      Оприлюднено 04.06.2021 

 



 2

8 

ЗВІТ 

про виконання Закону України «Про освіту» 

на території Миколаївської сільської ради 

 

Згідно зі статтею 66 Закону України «Про освіту» органи місцевого 

самоврядування відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечують доступність 
дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти. Дана стаття 

перегукується зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності 
освіти на відповідній території, можливості отримання освіти державною мовою. 

Створена у Миколаївській громаді мережа освітніх закладів задовольняє  

право громадян на отримання дошкільної та загальної середньої освіти. Мовою 

освітнього процесу у всіх закладах освіти є українська мова.  
На території Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади у 

2021 році функціонує 7 закладів освіти, різними формами освіти охоплено 513 дітей. 

Роботу закладів освіти забезпечують 189 працівників, з них 99 – педагоги. 
Здобуття дошкільної освіти забезпечують  2 заклади дошкільної освіти та 3 

дошкільні підрозділи навчально-виховних комплексів. Станом на січень 2021 року 

ці заклади відвідують 99 дітей дошкільного віку. Усього в громаді зареєстровано 

165 дітей від 0 до 6 років, з них у наших ЗДО – 99, що складає 60%. На 100 місцях в 
ЗДО виховується 64 дитини, що свідчить про низьку завантаженість закладів та від 

того високу вартість утримання вихованців. Діти п’ятирічного віку, які проживають 

на території громади та шестирічного (які ще не відвідують школу) охоплені 
дошкільною освітою на 100%.  

Послуги загальної середньої освіти надають 4 заклади загальної середньої 

освіти, з них: 3 навчально-виховні комплекси, 1 – школа І-ІІ ступенів, 1 школа І-ІІІ 

ступенів – із загальним контингентом 414 учнів, що в повній мірі задовольняє 
потреби населення в одержанні повної загальної середньої освіти. Функціонує 4 

групи продовженого дня, в яких перебуває 118 дітей. Окрім того, відповідно до 

Закону України «Про освіту», за заявою батьків для 1 учня 10 класу організовано 
нову форму навчання – сімейну. ЗЗСО в середньому завантажені на 36%, що 

зумовлює високу вартість утримання учня. Середня вартість утримання 1 учня 

школи Миколаївської громади (видатки на зарплату, утримання закладів освіти, 

оплату комунальних послуг та інші видатки суто загального фонду) у 2020 році 
становила 51,1 тис.грн, що на 8,9 тис.грн. більше у порівнянні з 2019 роком та вдвічі 

вище за середній показник по Сумській області – 25,7 тис.грн.  

На території громади виконується положення статті 4 Закону України «Про 

освіту» - доступність та безоплатність освіти. Створено умови для забезпечення 
рівного доступу дітей до якісної освіти. 

Реалізується право дітей на отримання позашкільної освіти. Укладено угоди 

про співпрацю зі Станцією юних техніків, Будинком дітей та юнацтва 
Верхньосироватської сільської ради та Дитячо-юнацькою спортивною школою 

Степанівської селищної ради. На базі закладів освіти діють 4 гуртки закладів 

позашкільної освіти та 2 гуртки ДЮСШ. Постійно проводиться робота 
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спрямована на розширення мережі гуртків та підвищення відсотку охоплення 

дітей позашкільною освітою. У порівнянні з вереснем 2020 року на сьогодні 

відсоток охоплення дітей позашкільною гуртковою роботою зріс з 19% до 32% 
завдяти організації роботи 2 гуртків ДЮСШ (легка атлетика, футбол).  

На виконання статей 19-20 Закону України «Про освіту» на території 

Миколаївської сільської ради забезпечується право дітей з особливими освітніми 

потребами на отримання освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їх 
індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів. Усього у закладах 

освіти громади навчається 8 таких дітей (1 – у ЗДО, 7 – у ЗЗСО). Із них для 1 дитини 

організовано індивідуальне навчання, 1 дитина навчається за програмою ЗЗСО, 5 
дітей навчаються в інклюзивних класах та 1 дитина дошкільного віку виховується в 

інклюзивній дошкільній групі. Поступово створюється необхідна матеріально-

технічна та навчально-методична база, щороку здійснюється добір відповідних 

педагогічних працівників. Окрім того, укладено угоду про співпрацю між відділом 
освіти, молоді та спорту і КУ ««Інклюзино-ресурний центр» Степанівської селищної 

ради Сумського району Сумської області. Психолого-педагогічні та корекційно-

розвиткові послуги надаються на базі закладів освіти, де організовано інклюзивне 
навчання. Також за угодою, діти мають змогу отримати освітні послуги та 

консультації спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру. Батькам доведено до 

відома графік роботи ІРЦ та спеціалістів, послугами яких вони можуть 

користуватися безкоштовно. Усі заклади освіти забезпечені пандусами. Проте, слід 
сказати, що наявні пандуси не відповідають встановленим вимогам та Державним 

будівельним нормам. 

 Ще однією умовою доступності освіти для дітей сільської місцевості, які 
проживають за межею пішохідної доступності до закаладу освіти (2 км),  є 

організація підвезення. У 2020-2021 навчальному році 5 шкільних автобусів 

здійснюють підвіз 262 дітей шкільного та дошкільного віку до закладів освіти 

громади та у зворотному напрямку, що становить 100% від потреби. 
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» здійснюються заходи щодо реалізації інших повноважень у сфері освіти, 

зокрема забезпечення соціальних прав та гарантій дітей пільгових категорій. 
Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання №17 від 23.12.2020 у 

закладах освіти організовано гаряче харчування за рахунок коштів бюджету 

громади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, 

батьки яких є учасниками антитерористичної операції або мобілізовані в зону 
антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні 

антитерористичної операції на сході України; дітей внутрішньо переміщених осіб 

або таких, що мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей з 

особливими потребами в інклюзивних класах; дітей з інвалідністю (у ЗДО). З 

бюджету громади на харчування цих дітей відшкодовується 18 грн на 1 дитину на 
день у школах та 38 грн на 1 дитину на день у дошкільних групах.  

Перед початком кожного навчальним роком для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за кошти бюджету громади закуповується 
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шкільна та спортивна форма. У 2020 році одяг отримали 13 учнів, у 2021 році 

передбачено 48 тис. грн на придбання одягу для 12 дітей-сиріт. 

Також щорічно діти пільгових категорій забезпечуються послугами 
відпочинку та оздоровлення відповідно до поданих заяв їх батьків (опікунів). На 

жаль, через карантин, у 2020 році роботу закладів оздоровлення і відпочинку було 

заборонено. Не організовувалася й робота пришкільних таборів відпочинку. У 2021 

році на проведення оздоровчої кампанії передбачено 190,2 тис грн: 57,0 тис.грн – 
на організацію харчування у пришкільних таборах відпочинку, 84,2 тис.грн. – на 

харчування дошкільнят в оздоровчий період та 49,0 тис.грн. – на оздоровлення 

дітей пільгових категорій у позаміських таборах. 
Учні закладів освіти (у тому числі і діти – сироти, діти з інвалідністю, 

позбавлені батьківського піклування, та діти із сімей, які отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям») забезпечуються безкоштовними підручниками. У 
Миколаївському НВК за кошти громади та у Северинівській ЗОШ за спонсорські 

кошти відкрито медіатеки, які стали улюбленим місцем для отримання знань та 

відпочинку школярів. Поруч із друкованими книжками ноутбуки та незвичні для 
шкільної бібліотеки меблі – кольорові м’які пуфи, крісло-груша, шафи для книг. 

Медіатеки розширюють можливості освітнього процесу, як для вчителів, так і для 

учнів. 

У закладах освіти здійснюються такі заходи щодо профілактики 
правопорушень, бездоглядності, безпритульності: 

• створення банку даних про учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, 

вживання алкогольних напоїв, про неблагополучні сім’ї та дітей, які в них 
виховуються та їх залучення до гурткової роботи; 

• проведення тижнів правової освіти, профілактики правопорушень, дитячої 

бездоглядності, негативних явищ серед учнівської молоді; 

• здійснення обліку місцезнаходження та організація дозвілля на канікулах дітей з 
неблагополучних сімей, схильних до бродяжництва, правопорушень ін.; 

• надання соціальної підтримки та допомоги дітям-напівсиротам, позбавлених 

батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей, які 
виховуються у функціонально неспроможних сім’ях та забезпечення їх соціально-

психологічного супроводу (індивідуальні консультації, складання соціального 

паспорту тощо); 

• ознайомлення учнівської молоді з переліком організацій, до яких можна 
звернутися з приводу насилля в сім'ї, позбавлення алко- і наркозалежності тощо; 

• здійснення індивідуальної роботи та корекція відхилень у поведінці 

неповнолітніх; 

• організація роботи психолого-педагогічних консультативних пунктів допомоги 
учням, схильних до правопорушень та їх батькам; 

• проведення інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, направлених на 

запобігання випадків насильства над особистістю, безвідповідальної поведінки по 
відношенню до особистості, торгівлі людьми; 

• проведення культурно-мистецьких та фізкультурно-оздоровчих акцій для дітей 

тощо; 
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• організація роботи ради з профілактики правопорушень; 

• проведення рейдів-перевірок з питань організації початку навчального дня та 

відвідування учнями школи; 
• здійснення контролю за учнями, які ухиляються від навчання; 

• проведення обстеження умов проживання, навчання, виховання, соціально-

незахищених категорій дітей та підлітків;  

• проведено 24 шкільні рейди: «Ні, курінню!» «Увага: курці!», «Урок», 
«Запізнення», «Діти вулиці», «Канікули», «Школа без шкідливих звичок», 

«Зовнішній вигляд», «Твій портфель», «Вільний час», «Карантин». 

Важливим принципом нового Закону України «Про освіту» є прозорість та 
інформаційна відкритість закладів освіти та їх засновників (стаття 30 Закону). 

Згідно із статтею усі заклади освіти повинні надавати відкриту та загальнодоступну 

інформацію про їхню діяльність, яка має бути опублікована на офіційному веб-сайті 

закладу та його засновника. Оприлюднювати необхідно статут закладу, ліцензії, 
сертифікати, інформацію про структуру та органи управління закладу, його 

кадровий склад, освітні програми, кількість учнів, вакантні посади, тощо. Заклади 

освіти та їхні засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис 
і фінансовий звіт про надходження та використання коштів. Відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради має окремий сайт, як і всі заклади освіти 

громади. Структура сайтів побудована відповідно до вимог даної статті, інформація 

постійно оновлюється, ведеться щомісячний моніторинг даного питання відділом 
освіти, молоді та спорту. 

Законом України «Про освіту» були внесені зміни до Законів України «Про 

дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та «Про позашкільну освіту», у 
тому числі в частині повноважень органів місцевого самоврядування. Також із 

Законів виключена атестація закладу освіти як форма державного нагляду 

(контролю). Таким чином, атестація закладів освіти вже не належить до 

повноважень відділу освіти, молоді та спорту і не існує як форма державного 
нагляду чи інструмент забезпечення якості освіти. Разом із тим у системі освіти 

запроваджено інший плановий захід державного нагляду (контролю) — 

інституційний аудит, зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 

Закону України «Про освіту». Інституційний аудит – це комплексна зовнішня 

перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які 

забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. Найближчий плановий 

інституційний аудит в закладах освіти нашої громади буде проведений у березні 
2022 року в Миколаївському НВК. Його проводитимуть територіальні органи 

Державної служби якості освіти, а не місцеві органи управління освітою. Вже 

сьогодні Миколаївський НВК розпочав підготовку до аудиту – проводиться 

детальний аналіз функціонування закладу у 2020-2021 навчальному році для 
формування річного звіту та проведення самооцінки. 

Вносить зміни Закон України «Про освіту» і до порядку призначення 

керівників закладів загальної середньої освіти. Відповідно до статті 25 Закону 

засновник закладу освіти або уповноважена ним орган укладає строковий трудовий 

договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, 

встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти та 
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розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з 

підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами 

закладу освіти. Керівник закладу освіти призначається засновником з числа 
претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу освіту. Керівник 

призначається на посаду строком на шість років (строком на два роки – для особи, 

яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) 

на підставі рішення конкурсної комісії. Одна і та сама особа не може бути 
керівником відповідного закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки 

підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді 

керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше). Після 
закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у 

конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої 

освіти або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді. 

Тож на виконання статті 25 Закону України «Про освіту» з 1 липня 2020 року 
усі керівники ЗЗСО громади переведені на строкові договори. Вода А.О. – на 1 рік; 

Крамаренко А.І. та Простатіна О.О. – на 6 років; Куценко Л.Ф. уже працює за 

дворічним контрактом. Після завершення терміну договорів відділ освіти, молоді та 
спорту оголосить конкурс на заміщення вакантних посад згідно з чинним 

законодавством. 

На виконання статей 24, 26 Закону України «Про освіту» Рішенням 7 сесії 

Миколаївської сільської ради 5 скликання від 06.05.2021 року затверджена нова 
редакція Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради Сумського району, з 

урахуванням усіх змін та вимог Закону. Станом на сьогодні у зв’язку із завершення 
строкових договорів двох директорів закладів освіти пенсійного віку розпочато 

проведення конкурсів на посади директорів Миколаївського та Яструбинського 

НВК. 11.06.2021 року відбудуться конкурсні випробування, де буде визначено 

переможців конкурсів. 
Окремо слід звернути увагу, що статтею 9 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про освіту» визначено нові типи закладів освіти, що 

забезпечують надання загальної середньої освіти: 
• початкова школа - заклад освіти I ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує початкову освіту; 
• гімназія - заклад середньої освіти II ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує базову середню освіту; 
• ліцей - заклад середньої освіти III ступеня (або структурний підрозділ 

іншого закладу освіти), що забезпечує профільну середню освіту.  
Стаття 35 Закону України «Про загальну середню освіту» пояснює, що 

початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний 
підрозділ гімназії; гімназія та ліцей – як окремі юридичні особи. Як виняток, за 
рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої 
освіти. 

Стаття 32 Закону України «Про загальну середню освіту» говорить, що 
рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих 
юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) 
приймають районні, міські, сільські, селищні ради. А для започаткування та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
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провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути 
створено та функціонувати не менше чотирьох 10 класів. 

Аналізуючи зазначені вище вимоги до типів закладів освіти та наявну мережу 
закладів освіти Миколаївської громади можна зробити висновок, що заклади освіти 

громади можуть бути препрофільовані (змінено тип) лише у гімназії (з початковою 

школою та/або з дошкільним підрозділом у її структурі), які забезпечать здобуття 

базової загальної середньої освіти дітям громади. Наявна кількість та  
наповнюваність класів не дозволяє створити на території Миколаївської сільської 

ради профільний ліцей. 

На сьогодні нагальним питанням є приведення мережі закладів освіти 
громади у відповідність до вимог Закону України «Про освіту» оскільки 

Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про освіту» передбачають, що 

переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у 

відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання 

чинності цим Законом. П’ять років спливають уже у вересні 2022 року. Тобто 

28 вересня 2022 року типи закладів освіти громади та їх установчі документи 

мають бути приведені у відповідність до вимог Закону. 

Окрім того, Закон України «Про освіту» вносить зміни до Бюджетного 

кодексу України. Так, статтею 103 БКУ передбачено, що освітня субвенція 

спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких 

типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у 

таких закладах), ліцеї. Тобто у 2022 році освітня субвенція буде надана громаді 

лише у тому випадку, якщо типи закладів освіти будуть приведені у відповідність 

до вимог діючого законодавства. 
Роботу з приведення мережі закладів освіти громади до вимог законодавства 

потрібно розпочинати вже сьогодні. Необхідно провести пониження ступенів 
закладів, що призведе до зменшення навантаження учителів, скорочення штатів. 
Цей процес складний та потребує певного часу, дотримання трудового та 
освітнього законодавства.  

У 2020-2021 роках робота відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради спрямована на забезпечення громадянами  рівного доступу до якісної 

освіти та забезпечення безперебійної роботи всіх закладів освіти громади. Відділ 

разом із закладами освіти організовують свою діяльність на реалізацію Законів 

України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про 
позашкільну освіту”, державних програм і стратегій у сфері освіти, місцевих 

програм з розвитку освіти, фізичної культури та спорту, інших розпорядчих та 

нормативних документів. 
 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 124 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

Про організацію обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів на території  

Миколаївської сільської ради та визначення 

відповідального структурного підрозділу 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32, частини 1 статті 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 (зі змінами), з метою забезпечення 

контролю за здобуттям дітьми шкільного віку, які проживають на території 
Миколаївської сільської ради, дошкільної освіти та повної загальної середньої 

освіти, виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

відповідальним структурним підрозділом за створення і постійне оновлення 

реєстру даних про дітей шкільного віку від 6 до 18 років (на кожен рік народження 

окремо), які проживають на території Миколаївської сільської ради. 
2. Території обслуговування закріплені за закладами освіти рішенням 

виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 28.04.2021 № 85 «Про 

закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 
Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік». 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради                  

(Макшеєва Н.С.): 

3.1. Провести роботу з оновлення реєстру дітей шкільного віку від 6 до 18 
років, які проживають на території Миколаївської сільської ради до 25 вересня 2021 

року. 

3.2. Під  час створення та оновлення реєстру вносити до реєстру такі 

персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за 
наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання 

(заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими 

освітніми потребами. 
 3.3. Видалити з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею 

повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово 

підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території 

іншої адміністративно-територіальної одиниці; її вибуття на постійне місце 
проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в 

Україні). 
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3.4. Отримати за запитом від структурних підрозділів Миколаївської сільської 

ради інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів 

дошкільної освіти - інформацію про кількість їх вихованців для забезпечення 

реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти. 

3.5. Отримати за запитом від структурних підрозділів Миколаївської сільської 

ради, служби у справах дітей, інших спеціальних установ та закладів, які 
здійснюють соціальний захист дітей і профілактику правопорушень, та закладів 

освіти дані про дітей шкільного віку для забезпечення реалізації прав дітей 

шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти. 

3.6. Використовувати отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, 

отримані з інших реєстрів або баз даних, для створення та оновлення реєстру.  

3.7. Здійснити протягом 10 робочих днів з дня отримання даних, але не пізніше 
25 вересня 2021 року, їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про 

інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звірити дані про 

дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби внести до нього відповідні 

зміни і доповнення.  

3.8. Вносити або змінювати дані про дитину в реєстрі відповідно до письмової 

заяви батьків (одного з батьків)  дитини чи інших законних представників дитини, 
їх письмової згоди на обробку персональних даних, а також відповідних 

документів, що підтверджують інформацію про дитину, визначені п.8 Постанови 

Кабінету Міністрів від 13 вересня 2017 №684. 

3.9. У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено, протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту 

надати наявні в реєстрі її дані сектору ювенальної превенції Сумського районного 

відділу поліції ГУНП України в Сумській області та службi у справах дітей 
Миколаївської сільської ради для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої 

освіти. 

3.10. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку 

Миколаївської сільської ради скласти і подати у встановлені строки статистичний 

звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що 

затверджені Міністерством освіти і науки України. 

3.11. Здійснювати контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами 

освіти Миколаївської сільської ради відповідно до вимог Порядку ведення обліку 
дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 №684. 

4. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського району: 

4.1. Провести облік вихованців, учнів та  подати не пізніше 15 вересня 2021 року 
відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради дані про всіх учнів, які 
до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або 
перебувають під його соціально-педагогічним патронатом. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18#n7
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4.2. Здійснювати облік дітей шкільного віку та учнів з питань зарахування, 

відвідування занять, переведення, відрахування із закладу: 

4.2.1. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в 
установленому порядку подавати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради не пізніше 15 числа наступного місяця дані такого учня, у тому числі 
місце продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

4.2.2. У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах 
освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа 
наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його 
структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої 
розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту. 

4.2.3. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях 
протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин невідкладно 

надавати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради, сектору 
ювенальної превенції Сумського районного відділу поліції ГУНП України в Сумській 
області та службi у справах дітей Миколаївської сільської ради дані таких учнів для 
провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на 
здобуття загальної середньої освіти. 

5. Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради (Сорока О.О.) у випадку 
отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття загальної середньої 
освіти проваджувати діяльність відповідно до чинного законодавства України. 

6. Органам реєстрації виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
(спеціалістам, уповноваженим на здійснення функцій реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних осіб), закладам освіти громади надавати 

інформацію про дітей дошкільного, шкільного віку на вимогу відділу освіти, молоді 
та спорту Миколаївської сільської ради. 

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради від 29.0.2020 № 35 «Про організацію обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та учнів на території Миколаївської сільської ради».  

8. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря Миколаївської 
сільської ради Непийводу В.В. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 04.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 125 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про заходи щодо додержання земельного та 

 природоохоронного законодавства використанням 

 і охороною земель на території Миколаївської сільської ради 

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 33, статей 52, 59, 73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Земельним кодексом 

України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу земельних відносин, 

комунальної власності, АПР та розвитку сільських територій Обливанцової І.Ю. 

про виконання повноважень сільської ради у сфері регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища, з метою здійснення контролю за 

використанням та охороною земель сільської ради, забезпечення раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля, запобігання 

порушення земельного законодавства при використанні земель територіальної 

громади, своєчасного їх виявлення та усунення, виконання організаційно – 

технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час перевірки діяльності 

Миколаївської сільської ради в частині виконання делегованих повноважень у 

сфері охорони навколишнього природного середовища, виконавчий комітет 

сільської ради  вирішив:  

1.Інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських 

територій Обливанцової І.Ю. про виконання повноважень сільської ради у сфері 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, 

виконання заходів місцевих програм «Охорони природного навколишнього 

середовища» та «Розвитку земельних відносин та охорони земель» на території 

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки, виконання заходів по усуненню 

недоліків виявлених під час перевірки діяльності Миколаївської сільської ради в 

частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, взяти до відома.  

2. Відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

агропромислового розвитку та розвитку сільських територій (Обливанцова І.Ю.):  

2.1. Рекомендувати керівникам підприємств, організацій і установ, незалежно від 

форм власності, фізичним особам – підприємцям:  
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2.1.1. Під час здійснення господарської діяльності постійно дотримуватись вимог 

чинного земельного, природоохоронного законодавства та законодавства щодо 

використання і охорони земель.  

2.1.2. Користування земельними ділянками здійснювати у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

2.1.3.Не допускати забруднення земель, що є в користуванні, проводити роботу по 

недопущенню розповсюдження карантинних бур’янів.  

2.2.Роботу відділу спрямовувати на здійснення контролю за дотриманням фізичними 

та юридичними особами вимог земельного, природоохоронного законодавства та 

законодавства щодо використання і охорони земель. 

2.3.Активізувати роботу із суб’єктами господарювання з питань оформлення права 

користування земельними ділянками відповідними документами. 2.4.Продовжити 

роботу по виявленню порушень земельного законодавства у галузі використання і 

охорони земель в межах населеного пункту щодо використання земельних ділянок за 

відсутності документів, що посвідчують право на них.  

2.5. Забезпечувати систематичне інформування населення, підприємств, установ, 

організацій про стан навколишнього природного середовища та дотримання вимог 

земельного законодавства на території сільської ради. 

3. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради (Пашкурова В.В):  

3.1. Постійно контролювати стан надходження до бюджету територіальної громади  

плати за користування земельними ділянками. 

3.2.Щорічно, при формуванні проекту бюджету територіальної громади на 

відповідний бюджетний рік, передбачати видатки на фінансування заходів місцевих 

програм, пов’язаних із забезпеченням додержання земельного та природоохоронного 

законодавства, використання і охорони земель.  

4. Відділу ЖКГ, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування не допускати виникнення на території сільської 

ради стихійних звалищ сміття. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови 

Рябуху В.С. 

 

Сільський голова                                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 04.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 126 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про додержання законодавства про працю 

та зайнятість населення на території 

Миколаївської сільської ради 

 

 З метою  реалізації    на території Миколаївської  територіальної 

громади  повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю 

і зайнятість населення, передбачених пунктом 1 частини 3 статті 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням виконавчого комітету № 78 від 

31.07.2020 року «Про виконання делегованих повноважень в частині здійснення 

контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на 
території громади» створена комісія з питань здійснення контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення на території громади, 

затверджене відповідне положення про роботу комісії. Засідання комісії проводять 

по мірі необхідності. За звітний період засідання комісії не проводилося. З метою 
узгодження інтересів найманих працівників, власників та уповноважених ними 

органів при повідомній реєстрації колективних договорів надається 

консультативно – методична допомога керівникам та профспілковим комітетам 
підприємств, що розташовані та здійснюють діяльність на території громади.  

За 5 місяців 2021 року зареєстровано 11 колективних договорів та змін до 

них. Загальна кількість зареєстрованих колективних договорів – 25. 

             Враховуючи вищевказане, з метою контролю за додержанням 
законодавства про працю та зайнятість населення на території Миколаївської 

сільської ради, виконавчий комітет сільської ради,  

                                                 вирішив: 

 1. Інформацію секретаря виконавчого комітету щодо додержання законодавства 

про працю та зайнятість населення на території Миколаївської сільської ради  взяти 

до відома. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств усіх форм власності: 
1) проаналізувати стан соціально-трудових відносин на підприємствах та привести 

у відповідність до діючого законодавства трудові відносини з найманими 

працівниками; 
2) сприяти створенню профспілкових органів та укладанню колективних договорів, 

забезпечити контроль за їх виконанням. 

3. Зобов’язати керівників комунальних підприємств та рекомендувати керівникам 
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підприємств всіх форм власності забезпечити виплату по  заробітній платі в 

законодавчо встановлені строки та не допускати виникнення заборгованості з 

виплати заробітної плати. 
5. Секретарю виконавчого комітету /Бідненко С.М./ при реєстрації колективних 

договорів звертати увагу на їх відповідність трудовому законодавству. У разі 

виявлення порушень надавати рекомендації щодо їх усунення. 

6.  Постійній комісії з питань здійснення контролю за додержанням законодавства 
про працю та зайнятість населення на території громади проводити свою роботу 
відповідно до затвердженого положення про комісію.   

7.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

 

 

Оприлюднено 04.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 127 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про взяття на квартирний облік 

дитини-сироти 

 

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 клопотання Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

Сумського району «Про постановку на квартирний облік дитини-сироти ------------
-----, ------------------- року народження, виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження дитину-сироту: 
           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-сирота» за поточним № 13.  

 

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

 
   
Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 04.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 128 

 28.05.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на укладання договору 

оренди земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини 

 

Розглянувши документи -------------------, --------------------- року народження 

про надання дозволу їй на укладання договору оренди земельних ділянок, які вона 
отримала у спадок від батька, -------------------, що розташовані на території 

Кекинської сільської ради Сумського району, яка приєднана до Миколаївської 

сільської ради, і які вона бажає передати в оренду, враховуючи нотаріальну згоду 

матері, --------------------------- про надання згоди на вчинення її неповнолітньою 
донькою ---------------------- дій, визначених законодавством, необхідних для 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення, виходячи 

з інтересів дитини, відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 

177, 178 Сімейного кодексу України, ст. ст. 32, 242 Цивільного Кодексу України, п. 

67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом  прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав 

дитини» № 866 від 24.09.2008 року,  враховуючи протокол комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від    травня 
№ 6, з метою захисту майнових прав неповнолітньої дитини, виконавчий комітет 

сільської ради  

вирішив: 

1. Надати дозвіл неповнолітній дитині, ----------------------------, 

----------------- року народження, укласти та підписати договір оренди на належні їй 
земельні ділянки: 0,1325 га (кадастровий номер -------------------------), 3,8473 га 

(кадастровий номер -----------------------), 0,1325 га (кадастровий номер ----------------

--------) та 3,8475 га (кадастровий номер ------------------------------), що розташовані 

на території Миколаївської сільської  ради. 
2. Попередити законного представника неповнолітньої дитини про 

відповідальність за порушення чинного законодавства щодо захисту майнових 

прав дитини. 
3. Зобов’язати законного представника неповнолітньої дитини протягом місяця 

надати до Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району 

копію договору оренди земельних ділянок. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району Сороку О.О.    
   
Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 04.06.2021  
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