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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 149 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про затвердження протоколу комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа 

 

 Розглянувши протокол комісії з питань формування пропозицій щодо 

потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих 

групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа від 00.07.2021 № 1, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України № 615 від 26 травня 2021 року,  

«Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа», Положенням про комісію з надання 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженим  рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради від 30.06.2021 року № 148,  

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Затвердити протокол комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа від 00.07.2021 року № 1 (додається). 
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2. Місцевій комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа направити дане рішення до Сумської обласної державної 

адміністрації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Рябуху В.С. 

 

 

 

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 

 

 
 

 

Оприлюднено 30.06.2021 
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Протокол № 1 

засідання комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

с. Миколаївка                                                                                від 00.07.2021                                                                              

Присутні: 
Самотой Сергій Володимирович –   голова комісії, сільський голова Миколаївської 

сільської ради; 

Сорока Олена Олександрівна – заступник голови комісії, начальник служби у справах 

дітей Миколаївської сільської ради; 

Глиненко Лариса Миколаївна – секретар комісії, начальник відділу соціального   

захисту населення та надання муніципальних послуг  Миколаївської сільської ради; 

Члени комісії: 
Рябуха Віктор Сергійович –  заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  Миколаївської сільської ради; 

Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар Миколаївської сільської ради; 

Макшеєва Наталія Сергіївна –    начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради; 

Непийвода Інна Володимирівна – начальник відділу бухгалтерського обліку  

та звітності – головний бухгалтер Миколаївської сільської ради; 

Шаповал Наталія Іванівна  -  начальник відділу економічного розвитку  

та залучення інвестицій Миколаївської сільської ради; 

Ольшанська Алла Володимирівна – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, розвитку інфраструктури, транспорту, архітектури 

та містобудування Миколаївської сільської ради; 

Рудень Анатолій Миколайович –  заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Миколаївської сільської ради 

Іванченко Тетяна Олександрівна – спеціаліст II категорії  відділу соціального   

захисту населення та надання муніципальних послуг  Миколаївської сільської ради на 

якого покладені обов’язки фахівця із соціальної роботи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про формування загального списку дітей, які перебувають на квартирному 

обліку у Миколаївській сільській раді Сумського району, які потребують 

поліпшення житлових умов та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для 

придбання житла.  

2. Про формування пропозицій щодо спрямування у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

По першому питанню.  
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СЛУХАЛИ: інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради Сороки О.О., яка розповіла, що рішенням виконавчого комітету від 

17.02.2012 року № 8 був створений квартирний облік при виконкомі сільської ради. 

       Станом на 01.07.2021 року на квартирному обліку у сільській раді перебуває: 4 

особи, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування та 7 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.        

         

По другому питанню.СЛУХАЛИ: Непийводу В.В., яка повідомила, що 

Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 26.05.2021 було затверджено 

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа (далі-Порядок). 

На виконання п.9 цього Порядку в  сільській раді створено відповідну 

комісію (рішенням виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

30.06.2021 року № 148, затверджено Положення про комісію та її склад).  

    Сьогодні комісія має вирішити, за якими напрямами буде скерована державна 

субвенція в Миколаївську сільську раду. Відповідно до Порядку, це може бути: 

-нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для 

дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності; 

- продовження та завершення розпочатих у попередніх періодах робіт з 

будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для 

дитячих сімейного типу відповідно до проектної документації, затвердженої в 

установленому законодавством порядку; 

-придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих 

будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі дітей з 

інвалідністю, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов; 

-рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку; 

-розроблення проектної документації на нове будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове 

будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків. 

-виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для 

дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб (далі – грошова 

компенсація); 

- підтримку малих групових будинків відповідно до Порядку підтримки малих 

групових будинків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

травня 2021 № 615. 

      Начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради  

Сороку О.О., яка повідомила членів комісії також про наступне. Відповідно до 

вище зазначеного Порядку, визначено, що гранична вартість придбання житла для 



 5 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа чи обсяг 

грошової компенсації, визначається з урахуванням таких нормативів: 

-у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду–31 кв. м. 

загальної площі; 

додатково–10 кв.м жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, особу з їх числа. 

-вартість 1 кв. м загальної площі житла обчислюється відповідно до нормативно-

правових актів Мінрегіону. 

    На сьогодні опосередкована вартість 1 кв. м загальної площі житла в області, 

відповідно                          складає          грн. Таким чином, для виплати компенсації 

за належне житло на 1 дитину необхідні кошти у сумі: 31м.кв. х              грн.                =               

грн. 

Також відповідно до Постанови роз'яснила механізм виплати грошової компенсації 

та наголосила на забороні впродовж 10 років після укладення договору купівлі-

продажу продавати придбане житло. 

     Самотой С.В. запропонував членам комісії включити до виплати грошової 

компенсації всіх дітей, які перебувають на квартирному обліку у Миколаївській 

сільській раді, та запропонував голосувати. 

     На голосування поставлено одне питання: виплата грошової компенсації за 

належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла 

для статусних дітей. 

«За» - одноголосно, проти – «0», утримались – «0». Інші пропозиції не надходили. 

       Враховуючи вищевикладене, керуючись виключно чинним законодавством та 

з метою забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, комісія вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради Сумського району про дітей, які перебувають на квартирному обліку 

у Миколаївській сільській раді. 

2. Визначити напрямом для спрямування субвенції з державного бюджету у 2021 

році виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 

для осіб відповідно до Порядку з метою придбання у подальшому житла самими 

дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими, батьківського піклування та особами з їх 

числа. 

3. Затвердити список дітей, які перебувають на квартирному обліку та орієнтовну 

потребу в коштах: 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Дата 

народження 

Дата взяття 

на облік 

Інвалідність Орієнтована 

потреба в 

коштах 

1.  06.11.2000 31.07.2018 № 

102 
-  

2.  11.09.2001 30.08.2018 

№ 121 
-  

3.  03.08.2002 28.09.2018 № 

138 
-  

4.  29.10.2003 21.02.2020 № 

21 
  

5.  17.05.2003 29.04.2020 № 

29 
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6.  03.08.2003 15.10.2020 № 

26 
  

7.  20.02.2004 30.10.2020 № 

127 
  

8.  23.10.2003 15.10.2020 № 

27 
+  

9.  07.05.2004 27.01.2021 № 

12 
  

10.  10.04.2004 28.04.2021 

№90 
  

11  20.03.2005 28.05.2021 № 

127 
  

 

Визначити орієнтовну потребу в коштах для виплати грошової компенсації у сумі  

4. Протокол комісії подати для затвердження рішенням виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради та надати його на розгляд  до Сумської обласної 

державної адміністрації. 

Голова комісії                                                                   Самотой С.В. 

Заступник голови комісії                                                 Сорока О.О. 

Секретар комісії                                                               Глиненко Л.М. 

 

Члени комісії: 

                                                                                           Рябуха В.С.. 

                                                                                           Непийвода В.В. 

                                                                                           Макшеєва Н.С. 

                                                                                           Непийвода І.В. 

                                                                                           Шаповал Н.І. 

                                                                                           Ольшанська А.В. 

                                                                                           Іванченко Т.О. 

                                                                                           Рудень А.М. 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 150 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості  

 

    Керуючись статтями 30, 31 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. Науменка Дениса Володимировича, жителя міста Суми, вулиця 

Нижньосироватська, буд. 24, кв. 12 від імені якого діє Корчов Ігор Васильович, 

житель міста Суми вул. Героїв Крут, буд 78 кв. 31 щодо присвоєння поштової 

адреси житловому  будинку на новосформованій земельній ділянці  (розподіл) з 

кадастровим номером 5924785400:06:004:0125, що належать йому згідно Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 643694159247 та Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 29.06.2021 року № НВ - 5918473902021, відповідно до 

технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та 

спорудами, з метою впорядкування адрес в населеному пункті,  виконавчий 

комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна  площа 27,8 

кв.м), з господарськими будівлями:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42  

(сорок два), Сумського району, Сумської області розташованого на земельній 

ділянці кадастровий номер  5924785400:06:004:0125, що належить гр.  Науменку 

Денису Володимировичу.  

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

за адресою:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42  (сорок два), 

Сумського району, Сумської області.  

3. Гр.    Науменку Денису Володимировичу здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно. 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 30.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 151 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості  

 

    Керуючись статтями 30, 31 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. Науменка Дениса Володимировича, жителя міста Суми, вулиця 

Нижньосироватська, буд. 24, кв. 12 від імені якого діє Корчов Ігор Васильович, 

житель міста Суми вул. Героїв Крут, буд 78 кв. 31 щодо присвоєння поштової 

адреси житловому  будинку на новосформованій земельній ділянці  (розподіл) з 

кадастровим номером 5924785400:06:004:0126, що належать йому згідно Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 643694159247 та Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 29.06.2021 року № НВ - 5918473912021, відповідно до 

технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та 

спорудами, з метою впорядкування адрес в населеному пункті,  виконавчий 

комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна  площа 29,2 

кв.м), з господарськими будівлями:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42 

А (сорок два А), Сумського району, Сумської області розташованого на земельній 

ділянці кадастровий номер  5924785400:06:004:0126, що належить гр.  Науменку 

Денису Володимировичу.  

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

за адресою:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42  А (сорок два А), 

Сумського району, Сумської області.  

3. Гр.    Науменку Денису Володимировичу здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно. 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 30.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 152 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості  

 

    Керуючись статтями 30, 31 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. Науменка Дениса Володимировича, жителя міста Суми, вулиця 

Нижньосироватська, буд. 24, кв. 12 від імені якого діє Корчов Ігор Васильович, 

житель міста Суми вул. Героїв Крут, буд 78 кв. 31 щодо присвоєння поштової 

адреси житловому  будинку на новосформованій земельній ділянці  (розподіл) з 

кадастровим номером 5924785400:06:004:0124, що належать йому згідно Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 643694159247 та Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 29.06.2021 року № НВ - 5918473892021, відповідно до 

технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та 

спорудами, з метою впорядкування адрес в населеному пункті,  виконавчий 

комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна  площа 29,2 

кв.м), з господарськими будівлями:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42 

Б (сорок два Б), Сумського району, Сумської області розташованого на земельній 

ділянці кадастровий номер  5924785400:06:004:0124, що належить гр.  Науменку 

Денису Володимировичу.  

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

за адресою:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42  Б (сорок два Б), 

Сумського району, Сумської області.  

3. Гр.    Науменку Денису Володимировичу здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно. 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 30.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 153 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості  

 

    Керуючись статтями 30, 31 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. Науменка Дениса Володимировича, жителя міста Суми, вулиця 

Нижньосироватська, буд. 24, кв. 12 від імені якого діє Корчов Ігор Васильович, 

житель міста Суми вул. Героїв Крут, буд 78 кв. 31 щодо присвоєння поштової 

адреси житловому  будинку на новосформованій земельній ділянці  (розподіл) з 

кадастровим номером 5924785400:06:004:0123, що належать йому згідно Витягу з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 643694159247 та Витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 29.06.2021 року № НВ - 5918473882021, відповідно до 

технічного паспорту на будинок садибного типу з господарськими будівлями та 

спорудами, з метою впорядкування адрес в населеному пункті,  виконавчий 

комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна  площа 27,8 

кв.м), з господарськими будівлями:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42 

В (сорок два В), Сумського району, Сумської області розташованого на земельній 

ділянці кадастровий номер  5924785400:06:004:0123, що належить гр.  Науменку 

Денису Володимировичу.  

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

за адресою:  село Спаське, вулиця Центральна, будинок 42  В (сорок два В), 

Сумського району, Сумської області.  

3. Гр.    Науменку Денису Володимировичу здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно. 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 30.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 154 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

 Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про 

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. Костюченку Сергію Григоровичу на видалення 1 (одного) дерева за 

адресою: с. Кровне, вул. Шляхівська (біля будинку №26) (згідно акту № 

27 від 18 червня 2021 року). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                               Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 30.06.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 155 

  

.07.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

 Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про 

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. Кузнецову Олександру Олександровичу на видалення 1 (одного) дерева 

за адресою: с. Вербове, вул. Вербна, 28 (біля будинку №26) (згідно акту № 

26 від 10 червня 2021 року). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                               Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 30.06.2021 


