
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 155 

  

07.2021                                                                        с. Миколаївка 

 

Про стан роботи з пільговою категорією населення, 

стан забезпечення їх паливом на 2021 – 2022 рр. 

та план заходів з підготовки до роботи в 

осінньо- зимовий період відділу соціального 

обслуговування вдома 

 

 На виконання  підпункту 2 пункту «б» статті 34 закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги наказ Департаменту 

соціального захисту населення від 27.05.2020 року № 54- ОД «Про підготовку 

установ соціального захисту населення до роботи в осінньо- зимовий період 

2020 – 2021 років» заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення та надання муніципальних послуг та фахівця із 

соціальної роботи відділу соціального обслуговування  населення вдома про 

стан роботи по обслуговуванню одиноких пристарілих громадян, громадян 

похилого віку, малозабезпечених осіб, ветеранів та учасників війни, учасників 

АТО, осіб з інвалідністю, які мешкають на території сільської ради, сприяння їм 

в забезпеченні твердим паливом, виконком сільської ради відмічає, що на 

території сільської ради проводиться відповідна робота з даною категорією 

населення.  

Беручи до уваги вищевказане, з метою забезпечення стабільної роботи 

відділу соціального обслуговування населення вдома, сприяння у підготовці осіб 

пільгової категорії до зимового періоду  2021-2022 років, виконавчий комітету 

сільської ради,     

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення та 

надання муніципальних послуг /Глиненко Л.М./ про стан роботи з 

пільговою категорією населення, що мешкає на підвідомчій території  

прийняти до відома. /доповідь додається/. 

2. Інформацію фахівця із соціальної роботи відділу соціального 

обслуговування населення вдома /Луценко О.О./ про сприяння у 

підготовці підопічних відділу  до осінньо - зимового періоду 2021-2022 

років прийняти до відома. /доповідь додається/.  

3. Затвердити план заходів щодо підготовки до роботи в осінньо – зимовий 

період відділу  соціального обслуговування населення вдома. /додаток 1 

додається/. 



4. Керівникам медичних комунальних некомерційних закладів 

Миколаївської сільської ради  приділяти особливу увагу в медичному 

обслуговуванні в першу чергу одиноких престарілих громадян, які 

мешкають в населених пунктах де відсутні пункти здоров’я та медичні 

пункти тимчасового базування та обслуговуються соціальними 

робітниками. 

 

 

 

 Сільський  голова                                     Сергій   САМОТОЙ 

 

 

 

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до рішення виконавчого комітету 

№ 155  від 29.07.2021 року  

 

                                         План 

заходів щодо підготовки до роботи в осінньо- зимовий період відділу по 

наданню соціальних послуг по догляду вдома 

 

 

1. Детально проаналізувати підсумки роботи у попередньому році, 

розробити та затвердити заходи щодо підготовки відділу до роботи в 

осінньо – зимовий період 2021-2022 років. 

до 31.08.2021 

2. Сприяти в забезпеченні одиноких непрацездатних громадян, які 

знаходяться на обслуговуванні, твердим паливом, продуктами 

харчування в повному обсязі відповідно до потреби.   

до 30.09.2021 

3. Організувати проведення поточних ремонтних робіт будівель, в яких 

проживають підопічні відділу по наданню соціальних послуг по догляду 

вдома. 

до 30.09.2021 

4. Забезпечити вчасне подання документів для призначення субсидій особам, 

які обслуговуються відділом по наданню соціальних послуг по догляду 

вдома. 

постійно 

5. Вживати заходи спрямовані на раннє виявлення одиноко проживаючих 

людей похилого віку, осіб з інвалідністю, з метою запобігання їх 

переохолодження та обмороженню в осінньо-   зимовий період.  

в осінньо- зимовий період  

постійно 

6. В разі виявлення на території населених пунктів громади бездомних осіб, 

негайно повідомляти про це керівництво сільської ради. 

в осінньо- зимовий період  

постійно 

7. Провести інструктажі з правил техніки пожежної безпеки з особами, які 

обслуговуються соціальним робітниками. 

постійно 

 

 

Секретар виконавчого комітету             Світлана БІДНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 156 

  

.07.2021                                                                       с. Миколаївка 

 

Про схвалення звіту щодо виконання 

бюджету  Миколаївської сільської  

територіальної громади за  I півріччя 2021р..  

 

  

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради 

про виконання дохідної та видаткової частин бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за I півріччя 2021 року відповідно до пункту 4 статті 80 

Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

сільської ради    

вирішив: 

 

1. Схвалити звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про 

виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за                  I 

півріччя 2021 року: 

по доходах у сумі 37 525 794 гривні 68 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  35 402 463 гривні 18 коп., по спеціальному фонду бюджету –                        

2 123 331 гривня 50 коп. (додаток 1); 

по видатках у сумі 33 522 567 гривень 95 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  32 235 514 гривень 16 коп., по спеціальному фонду бюджету – 1 287 

053 гривні 79 коп. (додаток 2); 

кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 року відсутня. 

 

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради          (Пашкурова 

В.В.) підготувати та подати на розгляд сесії Миколаївської  сільської ради проект 

рішення «Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Миколаївської 

сільської  територіальної громади за  I півріччя   2021 року». 

 

 

 

Сільський  голова                                        Сергій   САМОТОЙ 

 

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 



Звіт 

 щодо виконання бюджету  Миколаївської сільської  територіальної 

громади за I півріччя 2021 року 

 Фактично за I півріччя 2021 року до бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади мобілізовано 37 525 794,68 грн, у тому числі до 

загального фонду бюджету – 35 402 463,18 грн; до спеціального фонду бюджету 

– 2 123 331,50 грн. 

 Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету 

виконані на 101,1%, у тому числі по власним надходженням - на 105,1% (понад 

план отримано 1 262 195,18 грн). Планові показники надходження доходів до 

спеціального фонду бюджету виконані на 131,0% (понад план отримано 

265 697,50 грн). 

 У порівнянні з відповідним  періодом минулого року доходи загального 

фонду бюджету  по власним надходженням збільшилися на 21,5%; доходи 

спеціального фонду бюджету – на 45,7%. 

 Бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб, 

який займає 75,1% у сумі власних надходжень загального фонду бюджету. За 

звітний період надходження цього податку до бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади склали                                19 539 693,35 грн.  Якщо 

порівнювати з відповідним періодом 2020 року, то приріст  склав 16,9 % або 

2 826 309,91 грн.  Цей приріст відбувся за рахунок збільшення мінімальної 

заробітної плати з 1 січня 2021 року та за рахунок надходження  податку від 

платників, що раніше сплачували ПДФО до бюджету  Яструбинської сільської 

ради. 

 Незначну частку у доходах загального фонду бюджету становить податок 

на прибуток підприємств. До бюджету громади його сплачує  КП 

«Рембудсервіс». У звітному періоді сума податку склала  12 890,00  грн, що у 6 

разів більше, ніж за  аналогічний період 2020 року. КП "Рембудсервис" 

Миколаївської сільської ради знаходиться в стадії ліквідації з 02 вересня 2020 

року. В ході аудиторської та податкової перевірки було виявлено недоліки в 

роботі підприємства та сплачено  до бюджету громади грошові зобов'язання по 

акту в сумі  12 890 грн. 

              Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів                      

за I  півріччя 2021 року склала 9 388,42 грн, що у 2,1 раза більше, ніж за  

аналогічний період 2020 року. Це пов’язано зі збільшенням  площі вирубки 

лісових насаджень.  

 Акцизний податок у структурі дохідної частини загального фонду 

бюджету складає всього 0,3 %. За I півріччя 2021 року до бюджету громади 

надійшло 77 349 грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

надходження збільшились на 1,4 % або 1 060,55 грн, що пов’язане із зростанням 

цін на підакцизні товари. 

 Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення бюджету 

громади. Питома вага  їх у власних надходженнях загального фонду бюджету 

складає 23,8%. У I півріччі 2021 року до загального фонду бюджету надійшло 

6 195 195,35 грн місцевих податків. У порівнянні  з 1 півріччям 2020 року 

приріст  склав  13,7 % або 1 871 736,29 грн. Збільшення відбулося за рахунок 

проведення у 1 півріччі 2021 року  аукціонів по продажу права оренди на 



земельні ділянки (додатково отримано 463 750,00 грн),  а також за рахунок 

сплати податків платниками Яструбинської сільської ради, яка ввійшла до 

складу Миколаївської сільської територіальної громади з 01 січня 2021 року. 

        У структурі місцевих податків податок на майно є вагомим джерелом 

наповнення бюджету громади. За  звітний період надійшло 3 843 255,55 грн 

вищезазначеного податку, що становить 14,8% власних надходжень бюджету. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року приріст надходжень цього податку 

становить 33,8% або 971 870,05 грн.   

Другим вагомим джерелом у структурі місцевих податків є єдиний податок, 

питома вага якого у власних надходженнях загального фонду бюджету за 1 

півріччя 2021 року склала 9,0%. До бюджету громади надійшло    2 351 939,8 

грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 62,% або 899 865,8 грн 

більше. Це пояснюється збільшенням кількості платників єдиного податку 3 

групи, які сплачують єдиний податок у відповідності до об’єму реалізованої 

продукції.  

 Неподаткові надходження у I півріччі 2021 року по загальному фонду 

склали 154 454,06 грн, що на 32,3% або 73 637 грн менше ніж  за відповідний 

період 2020 року. Це пояснюється  значним зменшенням надходження у 2021 

році до бюджету громади екологічного податку, що не дало можливість  укласти 

договір банківського строкового вкладу та отримувати відповідні відсотки. 

Також значно зменшилися надходження  від адміністративного збору за 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 

 Дохідна частина спеціального фонду бюджету громади  включає 

екологічний податок (21,1% від загальної суми надходження до спеціального 

фонду), надходження від плати за послуги, що надаються  бюджетними 

установами (37,9%), благодійні внески, гранти та подарунки (39,4%), та інші 

надходження (1,6%). До цільових фондів Миколаївської сільської 

територіальної громади у  I півріччі 2021 року кошти не надходили. 

 Надходження екологічного податку за звітний період склали                      

236 860,18 грн, що на 6,3% або 14 135,18 грн. більше ніж планувалося. У 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження  зменшилися на 

39,2% або 152 512 грн. 

Планові показники по власних надходженнях  бюджетних установ 

виконані на 136,8%. До бюджету залучено  868 246, грн, що 2,3 рази більше ніж 

за аналогічний період 2020 року (приріст склав 486 461,92 грн). У зв’язку з 

запровадженням карантинних обмежень у закладах освіти, недоотримано 

заплановані кошти від батьківської плати за харчування дітей загальною сумою 

215 352 грн.  По іншим джерелам власних надходжень бюджетних установ до 

бюджету у звітному періоді надійшло 442 409 грн, а саме: за кошти ФОП Малюк 

О.М. придбаний баян для Постольненського клубу, від Міністерства соціальної 

політики України безкоштовно надійшло  комп’ютерне обладнання для відділу 

муніципальних послуг Миколаївської сільської ради, Сумська обласна 

бібліотека безкоштовно здійснила поповнення бібліотечного фонду книгами, 

Департамент освіти  Сумської ОДА безкоштовно передав шкільним закладам 

освіти Миколаївської ТГ підручники. 

 За 1 півріччя 2021 року до бюджету громади надійшло  10 373 493 грн 

трансфертів із державного та обласного бюджетів, що становить 100% до 



запланованого. Із них по загальному фонду – 9 373 493 грн, по спеціальному 

фонду -1 000 000 грн (субвенція на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг). У порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року обсяг трансфертів до бюджету громади 

збільшився на 27,7% за рахунок збільшення обсягу освітньої субвенції з 

державного бюджету. 

За звітний період видатки з бюджету  Миколаївської сільської  

територіальної громади склали 33 522 567,95 грн, що на 21,9% більше у 

порівнянні з відповідним періодом 2020 року. Видатки загального фонду у 

звітному періоді склали 32 235 514,16 грн, спеціального фонду –                                1 

287 053,79 грн. Освоєно 78,6% до затверджених планових призначень. 

На соціально – культурну сферу спрямовано 63,7% загального обсягу 

видатків бюджету громади. Це 21 340 968,06 грн, у тому числі: 

на галузь освіти спрямовано – 16 987 367,89 грн; 

на галузь охорони здоров’я – 1 690 129,60 грн; 

на видатки соціального захисту та соціального забезпечення –                    812 

515,54 грн; 

на галузь культури і мистецтва – 1 701 927,03 грн; 

на галузь фізичної культури та спорту – 149 028,00 грн. 

Виконання планових показників за I півріччя 2021 року по видаткам на 

соціально – культурну сферу в середньому складає 82,9%. Але, у порівнянні зі 

аналогічним періодом 2020 року видатки на освіту збільшилися на 43,4%; на 

охорону здоров’я більше ніж у 2 рази; на соціальний захист та соціальне 

забезпечення – на 36,9%; на культуру зменшилися на 2,0%. 

Видатки на житлово-комунальне господарство у звітному періоді склали 1 

557 259,34 грн. Планові показники виконані лише на 70,6%. При цьому, у  

порівнянні зі відповідним періодом 2020 року видатки на ЖКГ зросли на           

2,7%. 

Видатки на будівництво та регіональний розвиток за звітний період 

становлять 328 037,99 грн, це 75,8% до запланованого. У порівнянні з 

аналогічним періодом 2020 року фактичні видатки на будівництво та 

регіональний розвиток зменшилися на 50,5%. 

За I півріччя 2021 року інші видатки бюджету склали: на утримання апарату 

управління - 5 451 472,35 грн (це 90,4% до запланованих); на заходи з 

землеустрою – 217 737,67 грн (це 83% до запланованих); на захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій – 212 213,85 грн (це 76,5% до 

запланованих); на охорону навколишнього природнього середовища                     –

108 905,69 грн (це 12,6% до запланованих); на іншу економічну діяльність - 12 

000,00 грн (це 100% до запланованих показників). 

Загальний обсяг трансфертів, переданих до бюджетів усіх рівнів, у                             

I півріччі 2021 року склав 12,8 % загального обсягу видатків бюджету громади 

або 4 293 973,00 грн, із яких 2 200 200,00 грн – це реверсна дотація. 

Резервний фонд у звітному періоді не розподілявся. 

 

 

Начальник фінансового управління  Вікторина ПАШКУРОВА 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 157 

  

.07.2021                                                                              с. Миколаївка 

Про слухання звіту КНП Миколаївської 

сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

щодо виконання фінансового плану  

за І півріччя 2021 року 

            

          Керуючись підпунктом 3, пункту «а» статті 29  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 7.3.3 пункту 7.3 

розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці», 

заслухавши звіт головного бухгалтера підприємства про результати 

фінансової діяльності підприємств за І півріччя 2021 року,  виконавчий 

комітет сільської ради,   

вирішив: 

 

1. Звіт щодо виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» за І 

півріччя 2021 року прийняти до відома.   /додаток 1 додається/ 

2.  Роботу комунального некомерційного підприємства «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці» за І півріччя 2021 року вважати задовільною. 

3.  Директору КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко 

Н.А. внести відповідні зміни до фінансового плану підприємства, враховуючи 

зауваження надані виконавчим комітетом.  

Сільський голова                                        Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 158 

  

.07.2021                                                                       с. Миколаївка 

Про слухання звіту КНП Миколаївської 

сільської ради «АЗПСМ с. Постольне»  

щодо виконання фінансового плану 

за І півріччя 2021 року 

            Керуючись підпунктом 3, пункту «а» статті 29  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 7.3.3 пункту 7.3 

розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради «АЗПСМ с. Постольне», заслухавши звіт головного бухгалтера 

підприємства про результати фінансової діяльності підприємств за І півріччя 

2021 року,  виконавчий комітет сільської ради,   

вирішив: 

1. Звіт щодо виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «АЗПСМ с. Постольне» за І півріччя 2021 року прийняти до 

відома.   /додаток 1 додається/. 

2. Роботу комунального некомерційного підприємства «АЗПСМ с. 

Постольне» за І півріччя 2021 року вважати задовільною. 

3. Головному лікарю КНП «АЗПСМ с. Постольне» Білінському Р.М. 

внести відповідні зміни до фінансового плану підприємства, враховуючи 

зауваження надані виконавчим комітетом.  

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                      с. Миколаївка 

  Про затвердження плану заходів з нагоди 

 проведення святкування Дня села Северинівка 

           

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

Северинівка, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Провести День села Северинівка Миколаївської сільської територіальної 

громади  14 серпня 2021 року.  

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

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня 

села Северинівка.  (додаток 2).  

4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні 

та реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Северинівка з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

Сільський голова                                  Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету №  

   від .07.2021 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення дня села Северинівка 

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 14.07.2021 року 

2. Облаштувати  біля Северинівського сільського будинку культури 

фотозону з нагоди святкування Дня села Северинівка.  

директор Северинівського 

СБК,  

до 14.07.2021 року  

3. Організувати  в приміщенні Северинівського сільського будинку 

культури виставку робіт мешканців села з нагоди святкування Дня села 

Северинівка.  

Директор 

Северинівського        СБК  

до 14.07.2021 року  

4. Організувати виїзну святкову торгівлю для мешканців села та гостей 

заходу. 

відділ культури та роботи з 

молоддю 

до 14.07.2021 року  

4. Організувати святковий концерт, святкову дискотеку  до Дня села. 

         Директор    

        Северинівського СБК,   

        художній керівник  

        Северинівського СБК 

14.07.2021 року  

з 14.00 год до 24.00  

5. Організувати атракціони для дітей, пригощання жителів села 

смаколиками. 

         відділ культури та роботи з  

         молоддю  

                     Северинівський СБК 

               сільгоспвиробники 

  14.07.2021року  



    6.Організувати безкоштовне частування кашею учасників заходу «День 

села». 

                                                         Северинівський СБК 

                                                 14.07.2021 року 

   7.Організувати нагородження за номінаціями до Дня села  

                                                                  виконком сільської ради 

                                                                        керуючий справами 

     8.Забезпечити участь у концертній програмі Дня села хореографічного 

колективу «Іскринка» Верхньосироватського СБК (лист до керівника, 

підвоз). 

        відділ культури та роботи з  

        молоддю  

     9.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  

серпень 2021року  

Секретар виконавчого комітету                     С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету №  від .07.2021 

Склад  

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села 

Северинівка 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами 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; 

Ступчук Світлана Анатоліївна – директор Северинівського СБК; 

Рязанцева Тамара Володимирівна – художній керівник Северинівського 

СБК; 

Черненко Олена Андріївна – депутат Миколаївської сільської ради (за 

згодою); 

Северин Олександр Миколайович – депутат Миколаївської сільської ради 

(за згодою); 

Білан Наталія Іванівна – завідувач дитячого садочку «Веселка» (за згодою); 

Куценко Любов Федорівна – директор Северинівського НВК(за згодою); 

 

Секретар виконавчого комітету                              С. Бідненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                      с. Миколаївка 

 

Про затвердження плану заходів з нагоди 

проведення свята меду «Медיок» 

 

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою збереження започаткованих традицій, належної підготовки  та 

проведення свята меду,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Провести 15 серпня 2021 року на території села Постольне Свято меду 

«Медיок».   

2. Затвердити план заходів для організації проведення Свята меду «Медיок».  

(додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки проведення 

фестивалю Свята меду «Медיок» (додаток 2).  

4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні 

та  реалізації плану заходів щодо проведення Свята меду «Медיок» з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19.. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

Сільський голова                                        С.САМОТОЙ  

 

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від     .07.2021 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення на території села Постольне Свята меду «Медיок»  
 

1. Вжити заходів з благоустрою, впорядкуванню  та пристосуванню території, яка буде 

відведена для проведення Свята меду «Медיок».  

Відділ культури та роботи з 

молоддю, відділ ЖКГ, робітники з 

благоустрою. 

до 15.08.2021 року 

 

2. Організувати святковий концерт до Свята меду «Медיок». 

відділ культури та роботи з 

молоддю 

                                                                                         15.08.2021 року 

3. Організувати святкову ярмарку та виставку продукції бджільництва, майстер класи 

від пасічників,  розваги для дітей, дорослих та пригощання гостей смаколиками. 

  Відділ культури та роботи 

  з молоддю,  

 15.08.2021 року 

4. Вжити заходів з медичного супроводу та охорони громадського порядку під час 

проведення Свята меду «Медיок». 

5. Здійснити висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової 

інформації та на офіційному сайті Миколаївської сільської  ради. 

Відділ культури та роботи з 

молоддю  

серпень 2021 року  

 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від .07.2021 

 

Склад  

оргкомітету з підготовки та відзначення на території села Постольне 

фестивалю Дня меду 

 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами 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; 

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за згодою); 

 

Гутенко Людмила Анатоліївна – завідувач Постольненським сільським 

клубом; 

 

Секретар виконавчого комітету                               С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                      с. Миколаївка 

 

Про затвердження плану заходів з 

нагоди проведення святкування  

Дня села Склярівка 

         

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою належної підготовки  та відзначення Дня села Склярівка, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Провести День села Склярівка Миколаївської сільської ради 21серпня 

2021 року.  

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

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня 

села Склярівка  (додаток 2).  

6. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні 

та  реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Склярівка з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

Сільський голова                                 Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено   14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від .07.2021 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення дня села Склярівка 

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

території приміщення сільського клубу  та прилеглої до нього території. 

       робітник з благоустрою 

до 21.08.2021 року 

2. Організувати святковий концерт до Дня села. 

бібліотекар Склярівської  СБ 

відділ культури та роботи з 

молоддю 

21.08.2021 року  

3. Організувати  розваги для дітей. 

відділ культури та роботи з 

молоддю  

21.08.2021 року  

4. Здійснити висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах 

масової інформації та на офіційному сайті Миколаївської сільської  ради. 

Відділ культури та роботи з 

молоддю  

серпень 2021 року  

Секретар виконавчого комітету                      С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від 29.07.2021 

Склад  

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Склярівка 

 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами 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; 

Ілляшенко Ольга Іванівна   – бібліотекар Склярівської СБ; 

 

Лисак Галина Павлівна   - депутат Миколаївської сільської ради; 

 

Люта Людмила Михайлівна- депутат Миколаївської сільської ради;  

 

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за згодою); 

  

 

Секретар виконавчого комітету                                С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                     с. Миколаївка 

Про затвердження плану заходів 

з нагоди проведення святкування 

Дня села Лікарське 

 Керуючись  статтею  32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою належної підготовки та відзначення Дня села Лікарське, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. ровести День села Лікарське Миколаївської сільської ради  28 серпня 

2021 року.  

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

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня 

села Лікарське (додаток 2).  

4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні 

та  реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Лікарське з 

урахуванням вимог законодавства щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID - 19. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

 Сільський голова                             Сергій САМОТОЙ  

 

 

 

 

Оприлюднено   14.07.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету №  

від 28.07.2021 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення дня села Лікарське 

1. Вжити заходів по благоустрою села, приведенню в належний стан території 

приміщення сільського клубу  та прилеглої до нього території. 

завідувач Лікарським СК 

робітники з благоустрою 

до 28.08.2021 року 

2. Облаштування тематичних фотозон з нагоди святкування Дня села Лікарське.  

бібліотекар Лікарської сільської 

бібліотеки 

до 28.08.2021 року  

3. Служба у Свято – Покровському храмі.  

             настоятель храму о.   

      Олександр  

 28.08.2021 року  

 

4. Організувати святковий концерт до Дня села. 

завідувач Лікарським СК 

відділ культури та роботи з 

молоддю 

28.08.2021 року  

5. Організувати розваги для дітей. 

                                  

Відділ культури 

          та роботи з молоддю  

        24.08.2021 року  

 

6. Здійснити висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової 

інформації та на офіційному сайті Миколаївської сільської  ради. 

Відділ культури та роботи з 

молоддю  

серпень 2021 року  

 

Секретар виконавчого комітету                              С. Бідненко  

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від 29.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Склад  

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села Лікарське 

 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами 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; 

Бізюк Олександр Анатолійович  – завідувач Лікарським сільським клубом; 

 

Забара Ірина Григорівна – бібліотекар сільської  бібліотеки; 

 

Курса Віталій Васильович – директор з виробництва ФГ «Натон» (за згодою); 

 

Алтухова Людмила Петрівна – громадський діяч ( за згодою); 

 

Чалий Олександр Олександрович – агроном НДУ( за згодою).   

 

 Секретар виконавчого комітету                            С. Бідненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                      с. Миколаївка 

 

Про затвердження плану заходів 

з відзначення у 2021 році  на території 

громади Дня пам’яті захисників України,  

які загинули в боротьбі за незалежність,  

суверенітет і територіальну цілісність України 

 

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання розпорядження голови Сумської ОДА № 434 – ОД від 25.06.2021 

року «Про заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в Сумській області 

у 2021 році, розпорядження голови Сумської РДА  «Про заходи до Дня пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України в Сумському районі у 2021 році», з метою 

гідного вшанування пам’яті українських військових та учасників добровольчих 

формувань, які згинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України, увічнення їх героїзму, сприяння утвердженню патріотизму в 

суспільстві, виховання у молоді поваги до захисників України, виконавчий 

комітет сільської ради,  

вирішив: 

         1. Затвердити план заходів з відзначення у 2021 році на території сільської  

ради Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України  згідно з додатком.          

        2.Начальнику відділу культури, молоді та спорту сприяти забезпеченню 

виконання плану заходів.   

         3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справам виконавчого комітету Бідненко С.М.  
 

 

 

 

Сільський голова                                        Сергій САМОТОЙ  

 
 

Оприлюднено   14.07.2021 



                                                                                          Додаток до  рішенням 

           виконавчого  

                                                                           комітету сільської ради  

          від .07.2021р.  

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення у 2021 році на території сільської   ради 

Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за  

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України 

 

 

1. Провести на території сільської ради  у закладах освіти та культури із залученням 

ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, учасників заходів із 

забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 

                                                  Відділ освіти, молоді, спорту,                                                  

     Відділ культури та роботи з молоддю 

     Серпень- вересень 2021р. 

2. Провести на території сільської  ради всеукраїнську акцію пам’яті «Сонях»  

                                                    Відділ освіти, молоді, спорту,                                                  

      Відділ культури та  

      роботи з молоддю                                                     

      29 серпня 2021 року 

3. Організувати приспущення Державного Прапора України на адміністративних 

будівлях виконавчих органів ради, державних підприємств, установ і організацій.  

                                              Працівники апарату виконкому, керівники 

                                              Підприємств, установ, організацій усіх форм   

  власності 

                                              29 серпня 2021р. 

4. Провести на території населених пунктів сільської ради загальнонаціональну хвилину 

мовчання на вшанування пам’яті за захисниками України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України, шляхом зупинення в цей 

час роботи в виконавчих органах ради, на підприємствах, в установах та організаціях 

(крім тих, де встановлено безперервний режим роботи), руху громадського та 

приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів 

                                             Керівники, підприємств, установ, організацій   

  усіх форм   власності 

                                              29 серпня 2021 року о 10.00.год 

5. Обмежити розважально-концертні заходи на території населених пунктів сільської 

ради 

                                                 Відділ культури та роботи з молоддю  

     29 серпня  2021 року 

6. Провести у закладах освіти, культури тематичні виставки, перегляд фільмів, інші 

інформаційні заходи, присвячені вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. . 

                                                 Відділ освіти, молоді, спорту,                                                  

     Відділ культури та роботи з молоддю 

                                                                                Серпень- вересень 2021 р. 

  

7. Організувати широке висвітлення заходів з підготовки та проведення заходів із 

вшанування пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 



                                            Відділ культури та роботи з молоддю 

                                           Серпень - вереснь 2021 року 

 

Секретар виконавчого комітету                               Світлана БІДНЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                      с. Миколаївка 

Про затвердження та введення в дію 

протоколу конкурсної комісії щодо 

визначення виконавця послуг з  

вивезення твердих побутових  

відходів на території  

Миколаївської сільської ради 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення 

побутових відходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№1173 від 16.11.2011 року, керуючись статтею 7 Закону України «Про 

житлово- комунальні послуги», статтею 35-1 Закону України «Про відходи», 

підпунктом 2 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради, вирішив: 

1. Затвердити та ввести в дію Протокол засідання конкурсної комісії від 05.07.2021 

року з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на 

території Миколаївської сільської ради. 

2. Визначити виконавцем послуг із збирання та вивезення твердих побутових 

відходів на території Миколаївської сільської ради – фізичну особу підприємця 

Шевкун Є.С. (далі ФОП Шевкун Є.С) ідентифікаційний код-3206207855, адреса: 

42350, Сумська область, Сумський район, с.Бездрик, вул.Жовтнева,4/1  строком 

на 12 місяців. 

3. Доручити сільському голові в 10-ти денний термін з моменту вступу в дію даного 

рішення укласти з ФОП Шевкун Є.С. договір на надання послуг із            збирання 

та вивезення твердих побутових відходів на території Миколаївської сільської 

ради. 

4. ФОП Шевкун Є.С. укласти договори на збирання та вивезення побутових відходів з 

власниками або балансоутримувачами житлових та нежитлових будівель та споруд 

(споживачами послуг), згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 

10 грудня 2008 № 1070 «Про затвердження Правил   надан ня послуг з вивезення 

побутових відходів». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти відділ житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування. 

 

Сільський голова                                      Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 14.07.2021 

 

 
 

 
 

Опри людн ено 14. 04.2 021  

 



 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про визначення одиниці виміру обсягу 

 надання послуг з поводження з побутовими 

 відходами та затвердження норм 

 надання послуг з вивезення твердих 

 побутових відходів на території 

 Миколаївської сільської ради 

        

 

Відповідно до Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань 

житлово комунального господарства України від 22.03.2010 року № 75 «Про 

затвердження рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів», керуючись підпунктом 16, підпунктом 22 пункту «а» статті 30, 

частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

1. Встановити одиницею  виміру обсягу наданих послуг з оводження  з 

побутовими відходами у населених пунктах Миколаївської сільської  

територіальної громади – кубічний метр. 

1.Затвердити норми надання послуг для вивезення твердих побутових       відходів 

(додаток). 

2.Рішення вступає в силу з моменту його оприлюднення. 

3.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та містобудування. 

 

 

Сільський голова                                                Сергій САМОТОЙ    

   Оприлюднено 14.07.2021                         



                                                                                       Додаток до рішення 

 

 

Норми надання послуг для вивезення твердих побутових відходів: 

 

1. Упорядковані житлові будинки -1,0 м³ рік на 1 особу; 

2. Будинки приватного сектору з присадибною ділянкою -1,0м³ в рік на 1 особу; 

3. Лікарська амбулаторія – 0,020м³; 

4. Дитячий навчальний заклад – 0,35 м³; 

5. Загальноосвітні навчальні заклади-0,10 м³; 

6. Адміністративні та громадські установи-0,32 м³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про встановлення тарифу на вивіз 

твердих побутових відходів на території  

Миколаївської сільської ради 

 для всіх категорій споживачів 

             
 

Керуючись підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до пп. 2 п.3 ст. 4, п.5 ст.10                   Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Поряд- ку формування 

тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Наказу Міністерства 

Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір 

зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», з метою 

приведення тарифу на послугу з вивезення твердих побутових відходів до економічно 

обґрунтованих витрат, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

1. Встановити тариф на послугу з вивезення 1 м³ в рік твердих побутових від- ходів 

(ТПВ) на території Миколаївської сільської ради: 

- для населення – 237,66; 

- для бюджетних установ – 248,47; 

- для інших категорій споживачів – 270,07. 

1.1. Тариф на послугу з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) з                       

однієї оосби в місяць на території Миколаївської сільської ради, становить: 19,81 грн. 

2. Рішення набирає чинності через 15 днів з дня його офіційного оприлюд- нення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування. 

 

 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 14.07.2021 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про затвердження графіку вивезення 

твердих побутових відходів з території 

населених пунктів Миколаївської сільської ради 

                    ФОП Шевкун Є.С. 

 

 

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 21 Закону України «Про відходи», статті 10 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів від 06.09.2005 № 2807- 

IV” (зі змінами), з метою забезпечення повного збирання і своєчасного 

видалення відходів та утримання території Миколаївської сільської ради в 

належному санітарному стані, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

1. Затвердити графік вивезення твердих побутових відходів з населених 

пунктів Миколаївської сільської ради на 2021 рік безконтейнерним способом, 

згідно додатку 1. 

2.ФОП Шевкун Є.С. забезпечити збирання, перевезення побутових 

відходів, згідно затверджених графіків та вимог чинного законодавства 

України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та містобудування. 

 

 

 

           Сільський голова                      Сергій   САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 14.07.2021 

 



Додаток 1 до рішення виконкому

 №  від 

 

Г Р А Ф І К  

з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради  

 НА СЕРПЕНЬ 2021 РОКУ 

 

17 серпня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне  

24 серпня  2021 року, вівторок 

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г Р А Ф І К  

з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради  

 НА ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ 

 

7 вересня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне  

14 вересня  2021 року, вівторок 

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

21 вересня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне 

28 вересня 2021 року, вівторок  

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

                

 

 

 
 

 

 

 

 



 3

3 

Г Р А Ф І К  

з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради  

 НА ЖОВТЕНЬ 2021 РОКУ 

 

5 жовтня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне  

12 жовтня  2021 року, вівторок 

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

19 жовтня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне 

26 жовтня 2021 року, вівторок  

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 
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Г Р А Ф І К  

з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради  

 НА ЛИСТОПАД 2021 РОКУ 

 

2 листопада 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне  

9 листопада 2021 року, вівторок 

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

16 листопада 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне 

23 листопада 2021 року, вівторок  

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

5 

 

 

 

 

Г Р А Ф І К  

з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради  

 НА ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ 

 

7 грудня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне  

14 грудня 2021 року, вівторок 

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 

21 грудня 2021 року, вівторок 

Гриценкове, Васюківщина, Северинівка, Рогізне, Мар'ївка, Соколине, 

Склярівка, Линтварівка, Над'ярне, Вербове, Софіївка, Бурчак, Лікарське, 

Степаненкове, Постольне 

28 грудня 2021 року, вівторок  

Кекине, Капітанівка, Графське, Яструбине, Бондарівщина, Діброва 

(Фрунзенка), Миколаївка, Спаське, Перехрестівка, Руднівка, Кровне 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про оптимізацію та впорядкування 

діючих програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету територіальної громади 

(медицина) 

 

             Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  

Україні» розглянувши та обговоривши діючі програми, що фінансуються за 

рахунок бюджету територіальної громади  за напрямком медичне забезпечення   

комунальних некомерційних підприємства Миколаївської сільської ради, з метою 

проведення оптимізації та впорядкування діючих програм, виконавчий комітет 

сільської ради,   

вирішив: 

1.Підготувати на розгляд чергового пленарного засідання ради проєкт рішення 

про скасування Програми розвитку первинного медико – санітарної допомоги 

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки як такої, що не знайшла свого 

практичного застосування та заходи якої дублюються і з іншими діючими 

програмами за відповідним напрямком.   

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Сергій САМОТОЙ  

 

 

 

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомості 

 

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

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

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та 

доповненнями,  розглянувши та обговоривши заяву гр. --------------------, жительки 

міста Суми, вулиця ----------------------- щодо присвоєння поштової адреси 

житловому будинку на сформованій земельній ділянці загальною площею 0,0505 

га з кадастровим номером -----------------------, що належать їй згідно державного 

акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № -------------------- від 

21.05.2009 року, відповідно до декларації про готовність до експлуатації об’єкта 

нерухомого майна № ------------------- видано управлінням ДАБІ у Сумській області, 

з метою впорядкування адрес в населеному пункті, виконавчий комітет сільської 

ради  

вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку розташованому на земельній 

ділянці загальною площею 0,0505 га з кадастровим номером ------------------- 

належній гр.  ------------------------.  

2. Вважати нерухоме майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, 

розташованим за адресою: село ---------------- вул ------------------, № Сумського 

арйону Сумської області.  

3.  Гр. -------------------------- здійснити реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно відповідно до законодавства.  

 

 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. ----------------- присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши 

заяву гр. ------------------- жителя села ----------------------, Сумського району, про 

присвоєння адреси житловому будинку в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: село -------------------, вулиця ---

------------ будинок ----------- Сумського району, Сумської області, з метою 

впорядкування нумерації домоволодінь в селі -------------------, 

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житлового будинку належного на праві власності гр. -----------

----------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 05.07.2021: село -

----------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ---------------------. звернутися до Державного реєстратора, з метою 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

Про розгляд заяви гр. ----------- присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши 

заяву -----------------., яка діє на підставі довіреності від -------------- жителя села -----

--------, Сумського району, про присвоєння адреси житловому будинку в зв’язку з 

проведеним технічним поділом житлового будинку, який знаходиться за  адресою: 

село --------------------, Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування 

нумерації домоволодінь в селі --------------, 

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житлового будинку належного на праві власності гр. -----------

------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 05.07.2021: село ----

-------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------- звернутися до Державного реєстратора, з метою 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. ----------------про присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши 

заяву гр. -----------------. жителя села ---------------, Сумського району, про 

присвоєння адреси житловому будинку в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: село --------------------------

Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі --------------------, 

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житлового будинку належного на праві власності гр. -----------

-----------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 05.07.2021: село 

---------------------------) Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------------. звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. -------------- 

про присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши 

заяву гр. ------------------------. жителя села ---------------------, Сумського району, про 

присвоєння адреси житловому будинку в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: село --------------------- 

Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі --------------------, 

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житлового будинку належного на праві власності гр. -----------

----------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 05.07.2021: село -

-------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати --------------------. звернутися до Державного реєстратора, з метою 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

Про надання дозволу на укладання договору 

оренди земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини 

    Керуючись підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтею 17 Закону 

України «Про охорону дитинства», статтями 177, 178 Сімейного кодексу України, 

статтями 31, 224 Цивільного Кодексу України, Листом Міністерства Юстиції 

України № 19-50-556 від 25.07.2006 року «Щодо отримання згоди органів опіки та 

піклування»,  пункту 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, розглянувши та 

обговоривши заяву --------------------. про надання дозволу йому на укладання 

договору оренди земельних ділянок, які він отримала у спадок від батька, -----------

--------------- що розташовані на території ----------------------- сільської ради 

Сумського району, яка приєднана до Миколаївської сільської ради, і які він бажає 

передати в оренду, враховуючи згоду матері, -------------------------. про надання 

згоди на вчинення її неповнолітнім сином ---------------------- дій, визначених 

законодавством, необхідних для укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення, виходячи з інтересів дитини, з метою захисту 

майнових прав дитини, виконавчий  комітет  сільської ради,  

                                                   вирішив: 

1. Надати  ---------------------------------- року народження, дозвіл на підписання договору оренди 

належної дитині 1/3 частки земельної ділянки (кадастровий номер ---------------------) та 1/3 частки 

земельної ділянки  (кадастровий номер ---------------------), що розташовані на території ------------

------------- сільської ради Сумського району Сумської області, яка приєднана до 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. 

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 14.07.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №  
  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

Про надання дозволу на вчинення 

правочину від імені малолітньої дитини 

    Керуючись підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтею 17 Закону 

України «Про охорону дитинства», статтями 177, 178 Сімейного кодексу України, 

статтями 31, 224 Цивільного Кодексу України, Листом Міністерства Юстиції 

України № 19-50-556 від 25.07.2006 року «Щодо отримання згоди органів опіки та 

піклування»,  пункту 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, розглянувши та 

обговоривши заяву ---------------------.  про надання їй дозволу на вчинення 

правочину з підписання договору оренди 1/3  частин земельних ділянок від імені її 

малолітньої доньки, ----------------- ------------------ року народження, з кадастровими 

номери: -----------------------,  які розташовані на території -------------------- сільської 

Сумського району Сумської області, яка приєднана до Миколаївської сільської 

ради враховуючи протокол комісії з питань захисту прав дитини Миколаївської 

сільської ради від 00.07.2021 року №8, з метою захисту майнових прав дитини, 

виконавчий  комітет  сільської ради,  

                                                   вирішив: 

     1. Надати  ------------------------------------- року народження, від імені 

малолітньої дитини ------------------------------------ року народження, дозвіл на 

підписання договору оренди належної дитині 1/3 частки земельної ділянки 

(кадастровий номер --------------------------) та 1/3 частки земельної ділянки  

(кадастровий номер ---------------------), що розташовані на території -------------------

------сільської ради Сумського району Сумської області. яка приєднана до 

Миколаївської сільської ради. 

2. Зобов’язати -------------------------------- надати до служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради копію відповідного договору оренди після його 

укладення та забезпечувати дотримання майнових прав дитини, -----------------------

------ року народження. 

3. 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   14.07.2021 


	вирішив:
	Додаток до рішення
	Норми надання послуг для вивезення твердих побутових відходів:
	1. Упорядковані житлові будинки -1,0 м³ рік на 1 особу;
	2. Будинки приватного сектору з присадибною ділянкою -1,0м³ в рік на 1 особу;
	3. Лікарська амбулаторія – 0,020м³;
	4. Дитячий навчальний заклад – 0,35 м³;
	5. Загальноосвітні навчальні заклади-0,10 м³;
	6. Адміністративні та громадські установи-0,32 м³.
	вирішив: (1)
	вирішив:


