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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                        с. Миколаївка

Про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 140, 146 Конституції України,
статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства», пунктами 21, 22, 24 Порядку
провадження  органами  опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із  захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 верес-
ня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини», за поданням служби у справах дітей  Миколаївської сі-
льської  ради, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1.  Надати  статус  дитини, позбавленої  батьківського  піклування,
____________________________________________ підстави надання статусу:

мати  дитини,  громадянка,  ________________01.05.1984 року  народження
згідно рішення Сумського районного суду Сумської області від ___________ поз-
бавлена батьківських прав (справа № 587/824/21).

Батько  дитини,  ________________________  помер,  що  підтверджується
свідоцтвом про смерть (серія 1-БП № 209000, видане виконавчим комітетом Верх-
ньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області).

2. 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 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                       с. Миколаївка

Про влаштування дитини, позбавленої
батьківського піклування до державного 
закладу на повне державне утримання

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 140, 146 Конституції України,
статтями 1, 8, 11, 28 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклува-
ння», пункту 35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,
пов’язаної  із  захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов'язаної  із  захистом прав дитини», з метою соціального
захисту  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  виконавчий  комітет  сі-
льської ради вирішив:

1.  Влаштувати  --------------------------------- року народження, дитину, позбавлену
батьківського піклування до Відокремленого структурного підрозділу «Хомуте-
цького  фахового  коледжу  Полтавської  державної  аграрної  академії»  на  повне
державне утримання.

2.  Службі  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
провести роботу з соціального захисту прав дитини, позбавленої батьківського пі-
клування, ----------------------------------- року народження.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського го-
лови з питань діяльності виконавчих органів Рябуху В.С.

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

      Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про продовження терміну перебування малолітньої
------------------------- року народження
в Сумському обласному спеціалізованому будинку дитини

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 ст. 34 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 151, ст. 245 Сімейного кодексу України,
ст.  66  Цивільного кодексу України,  п.п.  3.1.1.,  3.1.5.  Типового  положення про
будинок дитини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 18.05.1998р. № 123, постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із
захистом прав дитини», з метою забезпечення реалізації прав, свобод та законних
інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради вирішив:
1. Продовжити  перебування  малолітньої  ------------------------------------  року
народження  в  Сумському  обласному  спеціалізованому  будинку  дитини,  на
повному  державному  забезпеченні  до  вирішення  питання  про  подальше  місце
перебування.
2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради Сумського району
від  15.02.2021  №  26  «Про  тимчасове  влаштування  малолітньої
-------------------------------------  народження  до  Сумського  обласного
спеціалізованого будинку дитини» вважати таким, що втратило чинність.
3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря  ради
Непийводу В.В.

Сільський голова                                                                 Сергій Самотой 

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік
дитини, позбавленої батьківського піклування

Керуючись статтями 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення»,
статтею  33  Закону  України  «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
п. 64 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Пи-
тання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дити-
ни», Постановою КМУ від 23.07.2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації Закону
України  «Про  житловий  фонд  соціального  призначення»,  Постановою  Ради
Міністрів  Української  РСР  і  української  республіканської  ради  професійних
спілок від 11.12.1984 р. № 470, статтею 39 Житлового кодексу Української РСР,
розглянувши лист Служби у справах дітей виконавчого комітету Білопільської
міської ради  «Про постановку на квартирний облік дитини, позбавленої батькі-
вського піклування                       року народження, виконком сільської ради ви-
рішив:

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження дитину, позбавлену бать-
ківського піклування:
           1.1. Гр. _______________________________, ____________ року народжен-
ня, як особу, що потребує поліпшення житлових умов.

2. Прийняти гр. ____________________ на загальну чергу під поточним № 18 та
внести до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла,
так як він має статус «Дитина, позбавлена батьківського піклування» за поточним
№ 14. 

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

  
Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 .08.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про схвалення прогнозу  бюджету Миколаї
вської сільської територіальної громади на 
2023-2024 роки

На  виконання  статті 751 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного
та якісного забезпечення складання прогнозу  бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади на середньостроковий період та керуючись ст.28 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97р. № 280/97-ВР ви-
конавчий комітет Миколаївської сільської ради вирішив:

          1.Схвалити прогноз бюджету Миколаївської сільської  територіальної
громади на 2023-2024 роки (додається).

2. Подати на розгляд Миколаївській сільській раді прогноз бюджету Мико-
лаївської  сільської   територіальної  громади на 2023-2024 роки у  термін згідно
чинного законодавства України.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря виконавчо-
го комітету Миколаївської сільської ради (Бідненко С.М.) та фінансове управлін-
ня Миколаївської сільської ради (Пашкурова В.В.).  

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження заходів щодо забезпечення
складання проекту  бюджету Миколаївської 
сільської  територіальної громади на 2022 рік   

Відповідно до Бюджетного і  Податкового кодексів України та керуючись
ст.28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  від  21.05.97р.
№ 280/97-ВР, з метою своєчасного та якісного забезпечення складання проекту
бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2022  рік,
виконавчий комітет Миколаївської сільської ради 

вирішив:

1. Затвердити  план  заходів  щодо  забезпечення  складання  проекту  бю-
джету Миколаївської сільської  територіальної громади на  2022 рік.

2. Фінансовому управлінню (Пашкурова В. В.) забезпечити доведення цьо-
го рішення до головних розпорядників бюджетних коштів для викори-
стання в роботі.

3. Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  забезпечити  виконання
заходів щодо складання проекту бюджету Миколаївської сільської тери-
торіальної громади на 2022 рік.

4.   Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 .08.2021                                                                                     с. Миколаївка
Про укладання на 2022 рік  угод про співпрацю 

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  заслухавши  інформацію  начальника  фінансового  управління  Пашку-
рової В.В. щодо необхідності укладання на 2022 рік угод про співпрацю з під-
приємствами,  установами та організаціями,  яким із  бюджету Миколаївської  сі-
льської територіальної громади планується виділення субвенцій на забезпечення
їх діяльності чи виплату компенсації наданих послуг у 2022 році,  виконавчий
комітет  сільської ради,

вирішив:
1. До 15 вересня 2021 року відповідальним особам укласти угоди про співпра-

цю на 2022 рік з наступними контрагентами:
- Будинком дітей та юнацтва Верхньосироватської сільської ради (відповідальна
Макшеєва Н.С.);
-  Станцією  юних  техніків  Верхньосироватської  сільської  ради  (відповідальна
Макшеєва Н.С.);
- комунальним  закладом Степанівської селищної ради «Центр професійного роз-
витку педагогічних працівників» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальним закладом Степанівської селищної ради «Дитячо – юнацька спорти-
вна школа» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальною установою «Інклюзивно-ресурсний центр Степанівської селищної
ради» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальним закладом Садівської сільської ради «Садівська дитяча школа  ми-
стецтв» (відповідальна Родя С.В.);
- «Об’єднаним трудовим архівом Сумської районної ради» або Хотінською селищ-
ною радою (відповідальна Пашкурова В.В.);
-  Сумською  районною  радою  щодо  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги (відповідальна Глиненко Л.М.);
- територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Садівської сільської ради (відповідальна Глиненко Л.М.);
- комунальною установою Сумської міської територіальної громади «Сумська міська
рятувально-водолазна служба» (відповідальний Рябуха В.С.).

2. На засіданні виконавчого комітету, який планується до проведення у вересні
2021 року, відповідальним особам доповісти про проведену роботу щодо укладання
угод про співпрацю з вищезазначеними комунальними закладами та установами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ   

 Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про погодження фінансового плану комунального некомерційного підприє-
мства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сі-
мейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 2022 рік

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  відповідно  до  Порядку  складання,  затвердження  (погодження)  та
контролю виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприє-
мствами Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням тридцять восьмої
сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 30.06.2020р. № 57, ви-
конавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1. Погодити  фінансовий  план  комунального  некомерційного  підприє-
мства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики сімейної
медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 2022 рік.

2.  Директору  Кіхтенко  Н.А.  підготувати  проект  відповідного  рішення  та
подати на розгляд і затвердження Миколаївській сільській раді фінансовий план
та  штатний розпис комунального некомерційного підприємства Миколаївської сі-
льської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвя-
тої Богородиці» на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову. 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про погодження фінансового плану комунального некомерційного підприє-
мства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики  сі-
мейної медицини с. Постольне» на 2022 рік

Керуючись  статтею  27  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”,  відповідно  до  Порядку  складання,  затвердження  (погодження)  та
контролю виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприє-
мствами Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням тридцять восьмої
сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 30.06.2020р. № 57,  ви-
конавчий комітет  сільської ради,

вирішив:

1. Погодити  фінансовий  план  комунального  некомерційного  підприє-
мства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики
сімейної медицини с.Постольне» на 2022 рік.

2. В.о. головного лікаря Білінському Р.М. підготувати проект відповідного
рішення  та  подати  на  розгляд  і  затвердження  Миколаївській  сільській  раді
фінансовий план та штатний розпис комунального некомерційного підприємства
Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медици-
ни с.Постольне» на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Самотоя С.В.. 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 05.08.2021
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

 
.08.2021                                                                                      с. Миколаївка

Про уточнення поштової адреси житловому
помешканню в селі --------------------

Керуючись пунктом 1статті 52, пунктом 10 частини «б» статті 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши
заяви гр. ---------------------------------, жителів села -------------------------- Сумського
району Сумської області, про уточнення адреси належного їм на праві спільної
сумісної власності житлового помешкання (квартири) в житлового будинку в селі
---------------------------  у  зв’язку  з  виявленими  розбіжностями  у  документах,
------------------------------------------------,  з  метою  впорядкування  нумерації
домоволодінь  в  селі  ---------------------------  Сумського  району  Сумської  області,
виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Уточити адресу квартири в житловому будинку належного на праві 
спільної сумісної власності гр.----------------------: село -------------------, 
вулиця ----------------------------, будинок --------------- квартира 
-------------------- Сумський район, Сумська область.

Оприлюднено 05.08.2021


