
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 189 

27.08.2021                                                                                  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 Пашкурової 

В.В. щодо необхідності укладання на 2022 рік угод про співпрацю з 

підприємствами, установами та організаціями, яким із бюджету Миколаївської 

сільської 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 провести перемовини щодо 

можливості укладення угод про співпрацю 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 

розвитку педагогічних працівників» (відповідальна Макшеєва Н.С.); 

- комунальним закладом Степанівської селищної ради «Дитячо – юнацька 

спортивна 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 

мистецтв» (відповідальна Родя С.В.); 

- «Об’єднаним трудовим архівом Сумської районної ради» або Хотінською 

селищною радою (відповідальна Пашкурова В.В.); 

- Сумською районною радою щодо виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги (відповідальна Глиненко Л.М.); 

- комунальною установою «Центр 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.); 

- Тростянецькою міською радою (щодо спільного фінансування (утримання) 

притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі (відповідальна Глиненко Л.М.). 

2. На засіданні виконавчого комітету, який планується до проведення у 

вересні 2021 року, відповідальним особам доповісти про проведену роботу  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Сільський голова                                   Сергій САМОТОЙ   

Оприлюднено 28.08.2021                                         



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 190 

27.08.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про здійснення контролю за охороною праці,  

забезпечення соціального захисту працівників 

 

                 Керуючись підпунктом 8 пункту «б» статті 34, статтею 40, 

пунктом1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону праці» виконком Миколаївської сільської 

ради відмічає,  що на території громади  проводиться певна робота з 

зазначеного питання. 

          З метою реалізації державних гарантій у сфері охорони праці, 

забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 

галузі охорони праці було розроблено та затверджено рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради від 29.08.2019 р. № 110 Положення про 

здійснення обстеження посадовою особою виконавчого комітету 

Миколаївської сільської  ради суб’єктів господарювання, що перебувають в 

комунальній формі власності територіальної громади за дотриманням вимог 

законодавства з питань охорони праці. 

        Для забезпечення соціальних гарантій працівників, сільською радою 

постійно проводиться робота щодо підвищення рівня правової відповідності  

укладених колективних договорів. Всього за час існування громади 

зареєстровано  27 колективних договорів, в  2021 році проведено повідомну 

реєстрацію 9 колективних договорів, та внесені зміни до трьох колективних 

договорів. 

           З огляду на вищевказане та з метою зниження загального рівня 

травматизму, здійснення профілактичних заходів, спрямованих на 

покращення стану охорони праці, виконавчий комітет сільської ради    

вирішив: 

 

1. Підсумки роботи з питань охорони праці на підприємствах комунальної 

форми власності, в виконавчих органах ради, взяти до відома. 

2. Керівникам комунальних некомерційних підприємств (Білінський Р.М. 

Кіхтенко Н.А.), управлінь (Пашкурова В.В.), відділів (Макшеєва Н.С.), що 

використовують найману працю, відповідальній за охорону праці в 

виконавчому комітеті сільської ради (Бідненко С.М.): 

             



1) підвищити рівень особистої відповідальності керівників та працівників за 

порушення вимог законодавства з охорони праці; 

2) забезпечити дотримання вимог колективного договору щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 

підвищення рівня охорони праці, попередження випадків виробничого 

травматизму, професійних захворювань та аварій; 

3) забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів у 

відповідності із змінами обставин, передбачити збільшення обсягів видатків 

на охорону праці; 

4) організувати на належному рівні проведення інструктажів з питань охорони 

праці, підвищити якість навчання всіх працівників, особливу увагу звертати 

на навчання молодих працівників; 

5) посилити контроль за технічним станом виробничого обладнання, 

дотриманням працівниками трудової і технологічної дисципліни та вимог 

чинного законодавства з охорони праці; 

6) дотримуватися термінів проведення медичних оглядів та атестації робочих 

місць за умовами праці. 

3. Фахівцю відділу соціального обслуговування населення вдома Луценко 

О.О.: 

1) проводити інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з соціальними 

робітниками; 

2) контролювати стан проведення навчання соціальними робітниками своїх 

підопічних з питань пожежної безпеки. 

4. Майстру групи «Благоустрій» Кузнєцову М.І.: 

1) проводити з робітниками групи «Благоустрій» повторні, позапланові та 

цільові інструктажі з охорони праці.  

5. Начальнику відділу культури та роботи з молоддю Роді С.В. проводити 

інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з працівниками бібліотек та 

клубних закладів. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову.   

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                         Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 

 

 

 



 

Інформація 

 про здійснення контролю за охороною праці у відділі освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради 

 

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

Засновник закладу освіти (уповноважений ним орган) повинен забезпечити 

дотримання вимог трудового законодавства, охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки тощо. Окрім того, і сам  керівник закладу 

освіти зобов’язаний створювати в установі безпечне освітнє середовище, 

забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог 

техніки безпеки. 

Єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу (учнів та працівників 

закладів освіти усіх рівнів), а також обов'язки керівників та посадових осіб 

щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і 

праці, запобігання травматизму визначає Положення про організацію роботи 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 

в установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України від 26.12.2017  № 1669. Відповідно до нього організація та 

контроль за роботою з охорони праці та безпеки життєдіяльності в органах 

управління освітою та в закладах освіти покладається на їх керівників. Тому 

один раз на три роки начальник відділу освіти та кожен керівник закладу освіти 

мають пройти навчання з питань охорони праці з подальшою перевіркою 

засвоєних знань та отримання ними відповідного посвідчення. 

Складові системи управління охороною праці у закладах освіти 

Миколаївської сільської ради: 

1) у відділі освіти, молоді та спорту діє система управління охороною 

праці, яка встановлює хто, що, коли i як повинен робити, щоб забезпечити 

безпечність освітнього процесу та безпечні i здорові умови праці. 

2) Основні напрямки у системі управління охороною праці у відділі 

освіти, молоді та спорту: 

- створення безпечних умов праці та навчання; 

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- систематичне навчання працівників та учнів з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності; 

- профілактика нещасних випадків; 

- контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

Створення безпечних умов праці та навчання вимагає від начальника 

відділу освіти знання та дотримання основ чинного законодавства з питань 

охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, теплобезпеки, 

санітарії i гігієни тощо. У зв’язку з цим начальник відділу освіти забезпечує 

належне утримання будівель i споруд, використання обладнання та 

устаткування, моніторинг ïx технічного стану. Щорічно у серпні місяці кожен 

заклад освіти для визначення готовності до нового навчального року має 



обстежити комісія, до складу якої входять представники виконавчої влади, 

відділу освіти, пожежного нагляду, Управління Держпродспоживслужби, 

Держенергонагляду, Держнагляду праці та інші (за згодою). За результатами 

обстежень комісія складає Акт (Паспорт) готовності закладу освіти до 

навчального року. Цей документ є дозволом на роботу закладу освіти i діє 

упродовж одного року. 

Якщо комісія вважає, що заклад не готовий до навчального року, то у 

пункті «Висновок комісії про готовність навчального закладу до нового 

навчального року» визначаються недоліки та терміни ïx усунення та 

призначається нова дата роботи комісії з обстеження закладу освіти. 

Акт (Паспорт) прийому готовності закладу складають у 2-х-3-х 

примірниках. Один примірник обов’язково передають у місцевий орган 
управління освітою, другий - залишається у закладі. 

Значна увага у відділі освіти, молоді та спорту приділяється 

документальному  оформленню роботи з охорони праці. Відповідно до статті 
13 Закону України «Про охорону праці» керівник закладу освіти створює 

систему охорони праці та забезпечує ïï функціонування. Для цього у відділі 

освіти видається наказ «Про організацію роботи з охорони праці», 
розробляється та затверджується Положення про організацію роботи з охорони 

праці в відділі освіти, молоді та спорту, Комплексний план заходів щодо 

організації роботи з охорони праці та низка інших документів. 

Однією з найважливіших ланок  в управлінні охороною праці у відділі 

освіти є  розробка, затвердження i виконання Положення про організацію 

роботи з охорони праці, яким встановлюються права, обов’язки та 

відповідальність кожного працівника відділу освіти  щодо забезпечення  

безпечності освітнього та виробничого процесу. 

Одним із основних завдань Положення є встановлення порядку 

організації роботи з охорони праці та способу ïï здійснення як у відділі освіти, так 

i в закладах освіти з покладанням відповідальності за виконання обов’язків з 

охорони праці на конкретних працівників, розподіляються обов’язки щодо 

вирішення питань з охорони праці в кожному підрозділі та закладі. Визначені 

обов’язки записуються окремим розділом до посадової інструкції або 

оформляються окремим документом. 

Особлива увага з боку адміністрації відділу освіти приділяється 

питанням запобігання нещасним випадкам з працівниками, учнями, 

вихованцями як під час освітнього, виробничого процесу, так i в побуті. Уci 

нещасні випадки, що трапилися з працівниками, учнями, вихованцями, 

беруться на облік. Причини ïx виникнення з’ясовуються, аналізуються, 

відповідно до чого проводяться профілактичні заходи. 

Отже, начальник відділу освіти, молоді та спорту i керівники закладів 

освіти, здійснюють контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з 

питань охорони праці у межах ïx компетенції, інструкцій з охорони праці, 

правил поводження з устаткуванням та обладнанням, використанням засобів 

колективного та індивідуального захисту тощо. 

 

Начальник відділу освіти,      Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту 



 

 

                                        Доповідна записка  

 

 

       В відділі соціального обслуговування населення вдома працює  7 соціальних 

робітників. 

      З усіма соціальними робітниками проведений первинний  інструктаж з 

охорони праці, про що зроблено запис у журналі реєстрації інструктажу з питань 

охорони праці на робочому місці. Також проведено  повторні інструктажі  з 

охорони праці, які проводяться 1 раз на 6 місяців. 

    Було проведено позаплановий інструктаж в зв’язку  введення в дію нових 

нормативно- правових актів з охорони праці, а також внесення змін та доповнень 

до них. 

  Соціальні робітники забезпечені спецодягом, миючими, дезінфікуючими 

засобами, гумовими рукавичками, одноразовими захисними масками. 

   Проводиться щорічний обов’язковий медичний огляд соціальних робітників 

згідно графіку останнього проходження. 

 

 

 

Фахівець із соціальної роботи                                            Ольга Луценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт з охорони праці 

За статистичними даними у відділі культури та роботи з молоддю 

Миколаївської сільської ради налічується 35,5 шт.одиниць: 

Миколаївський СБК – 6,75 шт.од.; 

Кекинський ОДР – 1,75 шт.од.; 

Склярівський СК – 2 шт.од.;(1 не зап.); 

Спаський ОДР – 0,75 шт.од.; 

Лікарський СК – 1,75 шт.од.; 

Кровненський СБК -3,5 шт.од.; 

Постольненський СК – 2 шт.од.; 

Руднівський СК – 1 шт.од.; 

Северинівський СБК – 5,75 шт.од.; 

Яструбинський СБК – 4,5 шт.од.; 

Миколаївська СБ – 0,75 шт.од.; 

Яструбинська СБ – 0,75 шт.од.; 

Склярівська СБ – 1 шт.од.; 

Руднівська СБ – 0,5 шт.од.(не заповн.); 

Лікарська СБ – 0,5 шт.од.; 

Кровненська СБ – 1 шт.од.; 

Северинівська СБ – 1 шт.од.; 

Постольненська СБ – 0,75 шт.од.; 

Спаська СБ – 0,5 шт.од. 

На робочих місцях немає шкідливих та небезпечних умов праці. 

Для підвищення рівня безпеки та усунення (допустимого) рівня виробничих 

ризиків шляхом профілактики  у відділі культури та роботи з молоддю 

Миколаївської сільської ради планово проводяться інструктажі з охорони праці 

та з питань пожежної безпеки, що реєструється в журналах. 

У відділі культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської ради ведеться 

табель обліку робочого часу, ведеться статистика щодо лікарняних листів. 

Для всіх закладів культури закуплені інформаційні стенди з правил дотримання 

техніки безпеки. 



Також щодо усунення ризиків поширення гострої респіраторної інфекції «Covid 

-19» для кожного закладу культури закуплені запобіжні заходи. 

Перед початком опалювального сезону проводиться планове навчання 

опалювачів. 

 

 

Начальник відділу культури 

та роботи з молоддю                                                                  С.В. Родя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 191 

27.08.2021                                                                                   с. Миколаївка  

 

Про виконання рішення виконавчого комітету 

№ 84 від 28.04.2021 року «Про організацію оздоровлення,  

відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді 

влітку 2021 року» 

 

 Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Порядку 

проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і 

присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426, на виконання рішення 

виконавчого комітету  № 84 від 28.04.2021 року «Про організацію оздоровлення, 

відпочинку та зайнятості дітей і учнівської молоді влітку 2021 року», заслухавши 

доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради Макшеєвої Н.С. про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей 

Миколаївської сільської ради влітку 2021 року,  виконавчий комітет сільської 

ради  

вирішив: 

 

1. Доповідь начальника відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради Макшеєвої Н.С. про підсумки відпочинку та оздоровлення 

дітей Миколаївської сільської ради влітку 2021 року прийняти до відома. 

(доповідь додається). 

2. Стан проходження відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської 

сільської ради влітку 2021 року вважати проведеним на належному рівні.  

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ  

 

 

 

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 

 

 

 



 

Довідка  

на засідання виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

 про підсумки відпочинку та оздоровлення дітей  

Миколаївської сільської ради влітку 2021 року 
 

 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 28.04.2021 № 84 

проведено заходи щодо відпочинку та оздоровлення дітей громади влітку 2021 

року. Головними завданнями оздоровчої кампанії 2021 року були забезпечення 

повноцінного відпочинку дітей, якісного харчування, створення належних умов 

для проведення освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи. 

Традиційно основною формою відпочинку дітей влітку є пришкільні 

табори з денним перебуванням. У червні 2021 року на базі усіх закладів загальної 

середньої освіти було організовано роботу 5 таборів з денним перебуванням. На 

базі Миколаївського НВК та Кровненського ЗЗСО діяли мовні табори, де діти 

мали змогу у неформальній атмосфері поглибити знання з англійської мови. 

Усього послугами відпочинку у  пришкільних таборах було охоплено 163 

дитини, що складає 39,5% від їх загальної кількості. Організоване дворазове 

харчування в таборах  було різноманітне, смачне, поживне та вітамінне. Вартість 

харчування в день на 1 дитину склала - 35,0 грн. Усього на організацію 

харчування у пришкільних таборах використано – 81,0 тис.грн.. Із них з бюджету 

громади – 57,0 тис.грн, 24,0 – батьківська доплата за харчування. 

Силами педагогічних колективів закладів освіти було організоване 

змістовне та цікаве  дозвілля для дітей у таборах з денним перебуванням.  Кожен 

день був особливий. День ввічливості, день казки, день здорового способу життя, 

день природи, день футболу тощо. Спортивні свята, різноманітні конкурси, 

цікаві вікторини, перегляд мультфільмів, розважальні ігри, караоке. Урочисто 

відзначили 25 річницю Конституції України. Але особливу увагу приділили 

екскурсійній діяльності. У період роботи таборів було організовано 28 екскурсій 

у межах Сумської області. 

Аналіз організації харчування у таборах відпочинку з денним 

перебуванням  показав, що норми харчування виконані на 94%. Найнижчий 

відсоток виконання норм по овочам та картоплі (67%), найвищий – фрукти свіжі 

– 202%. Цього року особлива увага приділялася організації здорового 

харчування. Саме тому у раціон дітей не було включено ковбасні вироби, 

зменшено кількість солі та цукру, а також продуктів, що мають у своєму складі 

крохмаль (картопля). Проте збільшено кількість споживання фруктів, 

кисломолочних продуктів, м’яса птиці, круп. 

З 09 червня 2021 року на літній оздоровчий режим роботи було 

переведено заклади дошкільної освіти та дошкільні групи у складі навчально-

виховних комплексів Миколаївської сільської ради. Вартість харчування дітей 

під час оздоровчого періоду було збільшено на 10% і складала 46 грн. на 1 дитину 

в день, що дало змогу додати до раціону дітей овочі та фрукти. 

Особлива увага була приділена оздоровленню та відпочинку дітей 

пільгових категорій. Так, за кошти бюджету громади, відповідно до поданих 



заяв, було організовано оздоровлення 14 дітей пільгових категорій у заміських 

дитячих оздоровчих таборах. 

У період з 17.07.2021 року до 06.08.2021 року 7 дітей оздоровились у 

ДПОЗ СТ «Ровесник» Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, із них 4 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 рідна дитина прийомних 

батьків, 1 дитина з багатодітної сім’ї та , яка стоїть на обліку як така, що 

перебуває у складних життєвих обставинах та 1 дитина з багатодітної сім’ї.  

З 06.08.2021 року ще 7 дітей пільгових категорій отримали путівки на 

відпочинок у дитячий табір оздоровлення та відпочинку «Космос» НГВУ 

«Охтирканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Із них 2 путівки було придбано дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 1 путівку – дитині, 

зареєстрованій як внутрішньо переміщена особа, 4 путівки – дітям з багатодітної 

сім’ї.  

Таким чином усі 14 заяв батьків дітей пільгових категорій на 

оздоровлення та відпочинок задоволені у повному обсязі. Усього на придбання 

путівок з бюджету громади використано 95,0 тис.грн. 

Першочерговим завданням у 2021 році було стовідсоткове охоплення 

оздоровчими та відпочинковими послугами дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-

інвалідів, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які 

перебувають на диспансерному обліку, талановитих та обдарованих дітей - 

переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, 

лідерів дитячих громадських організацій, а також дітей працівників 

агропромислового комплексу та соціальної сфери села, дітей із сімей 

мобілізованих та демобілізованих учасників антитерористичної операції на 

Сході країни.  

За підсумками оздоровчої кампанії 2021 року усього було охоплено 144 

дитини пільгових категорій, що становить 36,8% від їх загальної кількості 

(усього – 391 дитина). Із них послугами оздоровлення – 7 дітей, відпочинку – 137 

дітей. Харчування пільговиків у таборах з денним перебуванням було 

організоване за рахунок бюджету громади і склало 35.0 грн на 1 дитину в день. 

Загалом влітку 2021 року різними формами оздоровлення та відпочинку 

було охоплено 177 дітей, що складає 42,8% із загальної кількості дітей 

шкільного віку, що підлягали оздоровленню та відпочинку. Із них 7 дітей 

охоплено послугами оздоровлення, 170 дітей - відпочинком. 

На проведення відпочинково-оздоровчої кампанії 2021 року використано 

176,1 тис.грн (план – 129,8 тис.грн.). Кошти бюджету громади склали -  152,0 

тис.грн., залучено спонсорських та батьківських коштів - 24,1 тис.грн. З бюджету 

громади 152,0 тис.грн. були розподілені на придбання путівок  - 95,0 тис.грн., 

решта 57,0 тис.грн. - на харчування у таборах з денним перебуванням. 

Окрім того, на організацію харчування вихованців у закладах дошкільної 

освіти в оздоровчий період було використано 140,4 тис.грн., із них кошти 

бюджету громади – 84,2 тис.грн., батьківська плата – 56,2 тис.грн. 

Аналіз підсумків оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської 

сільської ради влітку 2021 року говорить про 100% виконання поставлених 

показників, а також якісну організацію роботи керівниками закладів освіти, 



педагогічними колективами, відділами сільської ради, відповідальними за цей 

напрям роботи.  

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту                                        Наталія МАКШЕЄВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 192 

27.08.2021                                                                                   с. Миколаївка  

 

Про стан виконання рішення виконавчого 

комітету щодо підготовки закладів сільської 

ради до осінньо- зимового періоду 

             Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, на виконання  рішення виконавчого 

комітету № 22 від 28.05.2021 року «Про підсумки проходження опалювального 

сезону 2020-2021 років та початок підготовки закладів та установ сільської ради 

до  осінньо- зимового періоду 2021-2022 років», з метою виконання заходів 

затверджених вищезгаданим рішенням, заслухавши інформацію начальника 

відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування щодо 

проведених робіт по підготовці об’єктів соціальної сфери, об’єктів житлово 

комунального господарства, з   метою якісної та своєчасної підготовки установ, 

комунальних закладів  сільської ради до роботи в осінньо – зимовий період,  

виконавчий комітет сільської ради,   

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування з приводу виконання заходів по 

підготовці закладів та установ сільської ради до роботи в осінньо – 

зимовий період прийняти до відома. /Інформація додається/ 

2. Продовжити роботу по виконанню в повному обсязі заходів щодо 

підготовки підприємств, закладів та об’єктів житлово-комунального 

господарства, розташованих на  території Миколаївської сільської ради до 

роботи та якісного функціонування в осінньо – зимовий період 2021-2022 років. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу ЖКГ, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування.      

4. Стан готовності об’єктів житлово комунального господарства, 

об’єктів соціальної сфери до осінньо- зимового періоду заслухати на черговому 

засіданні виконавчого комітету в вересні місяці 2021 року.                                               

 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ 

   

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 



 

Інформація про стан підготовки в 

 адміністративних будівлях сільської ради  

до опалювального сезону 2021-2022 р. 

 

 

 

Громадський будинок за адресою: с. Яструбине вул. Кооперативна, 2                                         

 

На підставі рішення №178 виконавчого комітету від 29.07.2021 року пункт здоров’я с. 

Яструбине перевести в адміністративне приміщення Яструбинського старостинського 

округу Миколаївської сільської ради до 15.10.2021 року.                                     В зв'язку 

з цим буде проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень адміністративної 

будівлі Миколаївської сільської ради за адресою: с. Яструбине. вул.Кооперативна,2 та 

виконані заходи згідно відомості обсягів робіт кошторисної документації  «Поточний 

ремонт внутрішніх приміщень адміністративної будівлі Миколаївської сільської ради 

за адресою: с. Яструбине, вул. Кооперативна, 2 Миколаївської ОТГ Сумського району 

Сумської області».  

 

Громадський будинок за адресою:  с. Кекине вул.Садова,18 

           

За актом обстеження від 12 січня 2021 року було встановлено, що в приміщенні  

необхідно провести поточний ремонт уборної , а саме: 

- шпаклювання стелі та стін; 

- кладка плитки на підлогу в приміщенні уборної; 

- кладка плитки на підлогу в приміщенні топкової. 

Всі необхідні матеріали є. Поточний ремонт буде проведено до початку опалювального 

сезону.                                                                                                                            

 

Громадський будинок за адресою: с. Северинівка  вул. Молодіжна, 1                               

 

На підставі рішення №178 виконавчого комітету від 29.07.2021 року необхідно до 

початку опалювального сезону здійснити переведення фінансового управління 

сільської ради  в адміністративне приміщення будинку культури с. Северинівка.               

Для створення робочих умов необхідно здійснити два заходи:                                                               

- придбати бензиновий генератор номінальною потужністю 7 кВт для забезпечення 

резервного електроживлення приміщення будинку культури за адресою:                      

вул. Молодіжна 5 с. Северинівка                                                                                                                    

Придбання генератору складає 26 000 тис.грн.                                                                - 

необхідно здійснити підключення до синхронного порту сервера Провайдера для 

доступу до мережі Інтернет.                                                                                                     

Вартість послуги складає:                                                                                                  -

підключення- 3 000 тис.грн без ПД                                                                                  -

щомісячна оплата- 300 грн без ПДВ.                                                                           

Заходи будуть виконані до початку опалювального періоду.                                               

Також здійснено поточний ремонт стелі та проведено освітлення в кабінеті № 4 (залі 



засідання).                                                                                                                                                                              

В топковому приміщенні здійснено захід підкладання підкладки під котел.                                                   

 

Громадський будинок  за адресою: с. Кровне вул. Центральна, 92                                             

 

В адміністративному приміщенні  планується здійснити роботу по заміні дверей до 

початку опалювального періоду. 

З метою забезпечення працівників сільської ради гідними умовами праці та на 

виконання заходу з енергозбереження Відділом житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування на чергове засідання бюджетної комісії надана пропозиція щодо 

придбання металопластикових вікон. За рахунком № СФ-000014 від ФОП Тютюнник 

вартість вікон складає 49 996,00тис.грн                                                                              

 

На виконання розділу Х глави 3 пунктів 1,2 Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494,                   з метою 

удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня 

достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в 

газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового 

балансування  природного газу Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної 

системи «Сумигаз» планується здійснити послугу по обслуговуванню вузла обліку 

газу в адміністративних приміщеннях сільської ради за адресами: 

- вул. Центральна, 92 с. Кровне; 

- вул. Шевченка,1 с. Миколаївка; 

- вул. Садова,18 с. Кекине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація про стан підготовки 

 закладів  КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

до опалювального сезону 2021-2022 р. 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 триває підготовка закладів КНП МСР «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

Обстежені топкові та будинки закладу охорони здоров’я і було виявлено 

недоліки, після чого був складений план заходів з підготовки закладів КНП  до 

опалювального сезону та затверджений відповідним наказом закладу №24 від 

24.04.2021 року. 

 Станом на 12.08.2021 амбулаторія забезпечена  100 % - дровами та на  

79,9 % брикетами: 

№ Заклад 

Завезено станом на 12.08.2021 

дрова брикети 

завезено 
Залишок з 

2020-2021 
завезено 

Залишок з 

2020-2021 

1 
Амбулаторія загальної-практики сімейної 

медицини Різдва Пресвятої Богородиці 

28,8 

метрів 

куб. 

5,9 метрів 

куб. 
- 7,78 т. 

Щодо проведення заходів з енергоефективності будівель та необхідних 

поточних ремонтів планується здійснити заміну дверей в ПЗ с. Кровне та 

косметичний ремонт топкових. Проведена частина утеплення фасаду вхідної 

групи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої 

Богородиці. Технічний огляд та перезарядка вогнегасників планується на 

листопад місяць. На  жовтень-листопад 2021 року заплановане навчання 

директора та відповідальних за теплове господарство у закладах охорони 

здоров’я.  

На підставі рішення №178 виконавчого комітету від 29.07.2021 року пункт 

здоров’я с. Яструбине перенести в адміністративне приміщення Яструбинського 

старостинського округу Миколаївської сільської ради до 15.10.2021 року. 

Підготовку закладів КНП завершити до роботи в осінньо-зимовий період  

до 15 жовтня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

про стан підготовки закладів освіти  

до опалювального сезону 2021-2022 р 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 триває підготовка закладів освіти громади до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Будівлі та топкові закладів освіти були 

обстежені представниками відділу освіти та ФОП Лозовой С.І., визначено 

проблемні питання, після чого був складений план заходів з підготовки закладі 

освіти до опалювального сезону та затверджений відповідним наказом відділу. 

Першочергово були проведені тендерні процедури для закупівлі дров і 

пелетів на новий опалювальний сезон. Станом на 12.08.2021 завезено 80% 

твердого палива до закладів освіти: 

№ Заклад 

Завезено станом на 

12.08.2021 

дрова пелети 

1 

Миколаївський навчально-виховний комплекс: 

«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

- 112,1 т 

2 

Лікарський навчально-виховний комплекс: 

«загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

181,7 м.куб - 

3 

Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області 

0 - 

4 

Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області 

139,2 м.куб - 

5 

Яструбинський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

128,2 м.куб - 

6 
Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» 

Миколаївської сільської ради Сумського району 
- 15,5 т 

7 

Кровненський заклад дошкільної освіти «Пролісок» 

Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області 

- 22,1 т 

 

Не менш важливим є питання проведення заходів з енергоефективності 

будівель та необхідних поточних ремонтів. Так, на сьогодні здійснено заміну 

частини вікон у Кровненській та Северинівській школах, відремонтована 

покрівля Лікарського НВК. Складено кошторисну документацію на ремонт 

топкової Кровненської школи та вимощення Лікарського НВК. Замовлено 

необхідні запчастини для котлів КДНЗ «Веселка» та ЗДО «Пролісок». Підписано 



договір на проведення технічної перевірки димових та вентиляційних каналів 

топкових усіх закладів освіти. Здійснено технічний огляд та перезарядка 

вогнегасників у закладах освіти. На вересень 2021 року заплановане навчання 

машиністів-кочегарів та працівників, відповідальних за теплове господарство у 

закладах освіти.  

Завершити підготовку закладів до роботи в осінньо-зимовий період та 

підписати відповідні акти готовності у Держенергонагляді планується до 1 

жовтня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

про стан підготовки КНП «Амбулаторія ЗПСМ с.Постольне» 

до опалювального сезону 2021-2022 р 

  

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

28.05.2021 № 122 триває підготовка закладу  до роботи в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років. 

 Будівля та топкова закладу була обстежена керівником ФОП Кравченко С.В. 

16.08.2021р. надано висновок , що димові канали перебувають в незадовільному 

стані і потребують ремонту разом із цегляною кладкою. 

Звертаємось до відділу ЖКГ МСР про проведення ремонтних робіт топкової 

АЗПСМ с.Постольне. 

На наступній сесії Миколаївської сільради планується виділення коштів на 

заміну дверей запасного виходу і таким чином у  будівлі амбулаторії  буде 

завершено проведення заходів із енергоефективності. 

На наступний рік планується ряд заходів щодо збереження тепла у приміщенні 

топкової. 

Із вересня місяця планується розпочати підписання документів із СумиГаз щодо 

отримання дозволу на початок опалювального сезону . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інформація 

про стан підготовки закладів культури  

до опалювального сезону 2021-2022 рр  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 триває підготовка закладів культури громади до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років.  

Станом на 19.08 в Постольненському сільському клубі було замінено двері 

та планується утеплення топкової.  

Що стосується закупівлі дров і пелетів на новий опалювальний сезон, то в 

Миколаївський сільський будинок культури завезено 7,8 з 155 м3, в 

Северинівський – 16 з 155 м3, а в Яструбинський – 16,2 з 175 м3. Кекинський 

об’єкт дозвіллєвої роботи, Спаський об’єкт дозвіллєвої роботи, Склярівський 

сільський клуб та Лікарський сільський клуб частково забезпечені твердим 

паливом. На даний час заключено договір на суму 49 000 гривень, для закупівлі 

брикетів паливних. Дрова для сільських клубів та об’єктів дозвіллєвої роботи 

будуть завезені за рахунок самозаготівлі. 

Також заплановане навчання кочегарів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 193 

27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про оптимізацію та впорядкування діючих 

програм, які фінансуються за рахунок бюджету 

територіальної громади (освіта) 

 

             Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  

Україні», розглянувши та обговоривши діючі програми, що фінансуються за 

рахунок бюджету територіальної громади за напрямком Освіта, заслухавши 

начальника відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради, з 

метою перегляду, переоцінки та впорядкування діючих програм за відповідним 

напрямком, виконавчий комітет сільської ради,   

вирішив: 

1. Програми, що фінансуються з бюджету територіальної громади 

Миколаївської сільської ради за напрямком Освіта, (згідно з переліком, що 

додається), які діятимуть у 2021 році та наступних роках, вважати 

актуальними¸ але  такими, що  потребують внесення змін, перегляду 

заходів і завдань, обсягів та джерел фінансування. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С. підготувати 

на чергове засіданні сільської ради проекти рішень про внесення змін до 

діючих програм за напрямком «освіта» відповідно до поданих зауважень 

виконавчого комітету.  

 

 

 

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Додаток 1 до рішення 

          виконавчого комітету № 193      

          від 27.08.2021 

Перелік програм розвитку (в галузі Освіта), що фінансуються за 

рахунок бюджету територіальної громади 

 

Програма розвитку освіти Миколаївської сільської ради Сумського району 

на 2021-2023 роки (рішення 3 сесії 8 скликання №10 від 23.12.2020). 

Програма розвитку фізичної культури та спорту Миколаївської сільської 

ради Сумського району на 2021-2022 роки (рішення 3 сесії 8 скликання №11 від 

23.12.2020). 

Програма розвитку футболу на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2021-2022 роки (рішення 3 сесії 8 скликання №12 від 

23.12.2020). 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Миколаївської сільської ради на 2021-2022 роки (рішення 3 сесії 8 скликання 

№13 від 23.12.2020). 

Програма «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району на 2021-2023 роки (рішення 3 сесії 8 скликання 

№14 від 23.12.2020). 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік (рішення 3 сесії 8 

скликання №15 від 23.12.2020). 

Програма перевезення педагогічних працівників на 2021 рік (рішення 3 

сесії 8 скликання №16 від 23.12.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 194 

27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про подальше використання вивільнених 

приміщень комунальної власності 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення № 178 від 29.07.2021 

року «Про ефективне та раціональне використання комунального майна 

територіальної громади» розглянувши та обговоривши пропозицію начальника 

відділу житлово комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

Ольшанської А.В. щодо подальшого використання вивільнених приміщень 

комунальної власності сільської ради,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Підготувати та подати на розгляд чергового засідання ради проект 

рішення про подальше використання вивільнених приміщень 

комунальної власності сільської ради.  

 

 

 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Об'єкти нерухомого майна  Миколаївської сільської ради. 

 

На балансі Миколаївської сільської ради обліковується наступні об’єкти 

нерухомого майна: 

- 10 об'єктів нерухомого майна –це громадські будівлі (будинки культури, 

сільські клуби та бібліотеки); 

- 5 об'єктів нерухомого майна – це громадські будинки адміністративних 

приміщень сільської ради; 

- 8 об'єктів нерухомого майна – це житлові будинки соціально- 

незахищеного населення на території сільської ради   з якими підписаний  

договір найму.  

З метою ефективного використання об’єктів нерухомого майна в наслідок 

чого поповнити місцевий бюджет необхідно провести  заходи з продажу об'єктів 

малої приватизації та оренди нерухомого майна на території Миколаївської 

сільської ради. 

 

Продаж об'єктів нерухомого майна. 

 

На сьогодні на території Миколаївської сільської ради до продажу 

готується  4 об'єкти нерухомого майна, а саме: 

1.Громадський будинок (колишній клуб) вул. Шкільна,6 с. Лікарське; 

2.Громадський будинок (колишній магазин) вул. Миру,72 с. Степаненкове; 

3.Громадський будинок (колишній дитячий садочок) вул. Першотравнева 35/1 с. 

Миколаївка; 

4.Нежитлове приміщення (колишній сільський клуб) вул. Миру 9 с. Гриценкове.  

Рішенням від 02.04.2021 № 25 було утворено аукціонну комісію з продажу 

об'єктів малої приватизації та затверджено Положення про аукціонну комісію з 

продажу об'єктів малої приватизації, що є власністю Миколаївської сільської 

ради.  Комісією  проведено два засідання, складено два протоколи. За останнім 

протоколом від 6 серпня 2021 року було розглянуто питання щодо визначення 

документів, які необхідно готувати  для продажу об'єктів малої приватизації, а 

саме:  

- технічний паспорт; 

- право власності на об’єкт приватизації; 

- технічної документації земельних ділянок; 

- звіт з незалежної оцінки майна, визначено що із вищезазначених документів  

сільська рада має технічні паспорти  та право власності на об'єкти приватизації.  

Послуга з виготовлення Звіту з незалежної оцінки майна виготовляється 

суб’єктом оціночної діяльності, вартість якої  складає 14 000,00 тис. грн. 

Земельні ділянки не сформовані. Кошти на виготовлення технічної документації 

щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в бюджеті не були заплановані. 

Тому   засідання аукціонної  комісії перенесено на жовтень місяць, 

оскільки фінансування документів щодо продажу об'єктів малої приватизації 

найближчим часом не планується. 

 



 

Оренда нерухомого майна. 

 

Згідно Закону України « Про оренду державного та комунального майна», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» та з  метою додаткових надходжень 

до бюджету Миколаївська сільська рада прийняла рішення від 15.10.2020 № 61 

«Про оренду майна комунальної власності Миколаївської сільської ради», 

затверджено Положення про оренду комунального майна та  перелік об'єктів 

нерухомого майна, які підлягають до переліку 1 та 2 типу.   

                      

Переведення нежитлових будівель в житлові. 

 

Розпочалась робота з переведення приміщень із нежитлових в житлові, а 

саме: 

3 об'єкти нерухомого майна – це колишні фельдшерсько – акушерські пункти за 

наступними адресами:  

- вул. Шкільна № 2/2, с. Лікарське Сумського району, Сумської області; 

- вул. Соборна, 21 с. Склярівка Сумського району, Сумської області; 

- вул. Центральна, 5а с. Кекине Сумського району, Сумської області.  

   З метою ефективного використання об'єктів нерухомого  майна 

сільською радою було ухвалено рішення  від 02.04.2021 № 20 «Про переведення 

нежитлових приміщень в житлове та затвердження Порядку переведення 

житлового приміщення (житлового будинку) у нежитлове та нежитлового 

приміщення у житлове на території Миколаївської сільської ради». 

Вищезазначені об'єкти плануються до переведення в житловий фонд, з метою 

надання будинків в оренду або надати пропозицію на розгляд аукціонної комісії 

з продажу об'єктів малої приватизації, що дасть змогу отримувати в бюджет 

додаткові надходження. 

Ухвалено рішення сільської ради від 15.07.2021 № 21, в якому були                                          

затверджувались акти обстеження вищезазначених будівель. Для  подальшого 

виконання заходу  необхідно мати  Звіт технічного обстеження нежитлових 

будинків на предмет норм, які ставляться до житлових. 26.07.20021 до 

бюджетної комісії була надана пропозиція виділити кошти на послугу з 

виготовлення Звіту технічного обстеження нежитлових будинків на предмет 

норм, які ставляться до житлових. Вартість послуги на три об'єкти складає 8 505 

тис. грн                                                       

 

Інше. 

 

В липні 2021 року розпорядженням сільського голови було створено 

робочу групу з визначення питання використання вільних приміщень 

Миколаївської сільської ради.  

21 липня  2021 проведено засідання робочої групи, складено протокол 

засідання. Із розглянутих питань було переведення Северинівського пункту 

здоров'я в приміщення будинку культури. Для переведення  необхідно придбати 

предмети для облаштування приміщення. Вартість предметів складає 23 953,77 



тис.грн. Ця пропозиція подана до бюджетної комісії Миколаївської сільської 

ради. В приміщенні колишнього пункту здоров'я  планується розмістити 

поліцейських громади.                                    

Також робочою групою було розглянуто питання щодо  переведення 

колишнього Яструбинського ФАПу в приміщення адміністративної будівлі  

сільської ради за адресою: с. Яструбине, вул. Кооперативна, 2. На облаштування 

кабінету пункту здоров'я необхідно зробити поточний ремонт внутрішніх 

приміщень, вартість якого складає 275 827,37 тис. грн. Ця пропозиція буде 

надана до чергового засідання бюджетної комісії.  

Громадський будинок за адресою: вул. Центральна,11 с. Яструбине  буде 

додано до переліку будинків на надання в оренду.        

 

Подальше використання об'єктів нерухомого майна. 

 

На сьогодні розпочалась процедура по виявленню об'єктів нерухомого 

майна, що мають ознаки безхазяйних. В липні 2021 року рішенням сесії 

затверджені акти опису нерухомого майна, що мать ознаки безхазяйних. Рішення 

та вищезазначені акти направлені до органу, що здійснює державну реєстрацію 

прав на нерухоме майно, як безхазяйного.                                                                                                                                      

З метою ефективного використання майна та додаткового надходження до 

бюджету планується провести інвентаризацію безхазяйних об'єктів нерухомого 

майна на території сільської ради. Надалі вирішувати питання щодо оренди 

об'єктів нерухомого майна або подати на розгляд аукціонної  комісії з продажу 

об'єктів малої приватизації. 

 



                                              



Додаток   

                                             до рішення   

                                             від   № 

 

Перелік першого  типу об’єктів комунального майна Миколаївської сільської ради для передачі майна в оренду 

через   аукціон 

 

 

 

№ 

п/п 
Об’єкт оренди 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Адреса Балансоутримувач Власник 
Цільове 

призначення 

Примітка 

 

1 Частина Кровненського 

сільського будинку 

культури  

11,1 кв.м вул.Центральна,85         

с. Кровне 

Миколаївська сільська 

рада  

Миколаївська 

сільська рада 

Розміщення 

перукарні 

Перебуває в 

оренді (кінцевий 

строк дії 

договору 01 

січня 2025року) 

2 Частина Руднівського 

сільського клубу 

45,2 вул.Центральна,80           

с. Руднівка 

Миколаївська сільська 

рада  

Миколаївська  

сільська рада  

Розміщення 

магазину  

Перебуває в 

оренді (кінцевий 

строк дії 

договору 29 

травня  2025 

року) 

3 Частина громадського 

будинку з 

господарськими 

допоміжними 

будівлями та спорудами  

9,6 
вул. Шевченко 1,               

с. Миколаївка 

Миколаївська сільська 

рада 

Миколаївська 

сільська рада 

Для можливого 

розміщення 

Аптеки, 

магазину  

 

4 
Частину громадського 

будинку (будинок 

культури) 

19,9 
вул. Центральна, 11            

с. Яструбине 

Миколаївська сільська 

рада 

Миколаївська 

сільська рада 

Для можливого 

розміщення 

працівників 

різноманітних 

 



ЧП, Агрофірм, 

Фермерських 

господарств 

5 Об'єкти нерухомого 

майна: 

-ангар-лабораторія, А; 

-трансформаторна 

підстанція, Б; 

-акумуляторна –зарядна 

підстанція, В; 

-стартово-командний 

пункт, Г 

 

 

 

1736,3 

23,7; 

 

142,4 

 

 

58,8 

вул. 

Польова ,1с.Грицен

кове 

Миколаївська сільська 

рада 

Миколаївська 

сільська рада 

Розміщення 

АСК 

«Навігатор» 

Перебуває в 

оренді (кінцевий 

строк дії 

договору 01 

січня 2025року) 

 

 

 

Перелік другого типу об’єктів комунального майна Миколаївської сільської ради  для передачі майна в оренду 

без проведення  аукціону 

 

№ 

п/п 
Об’єкт оренди 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Адреса Балансоутримувач Власник 
Цільове 

призначення 

Примітка 

 

1 

Частина громадського 

будинку з господарськими 

допоміжними будівлями та 

спорудами  

29, 8 
вул. Шевченко 1,               

с. Миколаївка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

бухгалтерії 

відділу освіти  

Перебуває в 

оренді 

2 

Частина громадського 

будинку з господарськими 

допоміжними будівлями та 

спорудами 

26,7 
вул. Шевченко 1,               

с. Миколаївка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

поштового 

зв’язку  

Перебуває в 

оренді 



3 
Частину нежитлового 

приміщення 
15,8 

вул. Центральна 92, 

с. Кровне 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

поштового 

зв’язку  

Перебуває в 

оренді 

4 
1кв.в 3кв.житловому 

будинку 1961р 
47,1 

вул. Миру 50/3,            

с. Степаненкове 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

5 
1кв.в 2кв.житловому 

будинку 1919р 
27,5 

вул. Центральна 58 

с. Постольне 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

6 Житловий будинок  
вул. Полякова 47                           

с. Склярівка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

7 Житловий будинок 69,6 
вул. Гірська 14                   

с. Кровне 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

8 Житловий будинок 85,2 
вул. Центральна, 1              

с. Руднівка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

9 Житловий будинок х 
вул. Шляхівська 21, 

с.Кровне 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 
житлове 

Перебуває в 

оренді 

10 
Громадський будинок 

(амбулаторія) 
х 

вул. Пролетарська 

45, с. Миколаївка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

мед.  закладу  

Перебуває в 

оренді 

11 
Громадський будинок 

 
х 

вул. Центральна, 87 

с. Кровне 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

фельдшерськ

о-

акушерського 

пункту 

Перебуває в 

оренді 

12 
Громадський будинок 

 
х 

вул. Центральна, 35 

с. Руднівка 

Миколаївська 

сільська рада 

Миколаївська 

сільська рада 

розміщення 

фельдшерськ

о-

акушерського 

пункту 

Перебуває в 

оренді 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 195 

 27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору про поділ  

нерухомого майна, право користування 

якого мають малолітні діти 

 

Розглянувши  та обговоривши заяви гр. ---------------------- та гр. -----------------

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

будинку, належного на праві спільної часткової власності гр. гр. -----------------------

-- та гр. --------------------------- в зв’язку з тим, що в ---------------------------. 

зареєстровані малолітні діти – --------------------------------- року народження та -------

------------------------ року народження, керуючись статтею 177 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 Закону 

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

основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей», 

враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від 26 серпня 2021 року  № 9, 

виконавчий  комітет  сільської ради,  

 

                                                   вирішив: 

 

1. Надати згоду гр. --------------------------------------- на укладання між ними договору 

про поділ житлового будинку, належного їм на праві спільної часткової власності, 

який знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, ----------------------

-------------- при умові, що в ньому залишаться і в подальшому проживати і бути 

зареєстрованими малолітні діти -  ------------------------------- року народження. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 28.08.2021      
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 196 

 27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору про поділ  

нерухомого майна, право користування 

якого мають малолітні діти 

 

Розглянувши  та обговоривши заяви гр. ---------------------. та гр. -----------------

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

належного на праві спільної часткової власності гр. --------------------------- в зв’язку 

з тим, що в ---------------------- зареєстровані малолітні діти – -----------------------------

- року народження, керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 

32, 71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України „Про основи соціального 

захисту бездомних громадян та безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від 26 серпня  2021 року № 9,  виконавчий  комітет  

сільської ради,  

 

                                                   вирішив: 

 

1. Надати згоду гр. -------------------------------------- на укладання між ними договору 

про поділ житлового будинку, належного їм на праві спільної часткової власності, 

який знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, с. -------------------

---------------- при умові, що в ньому залишаться і в подальшому проживати і бути 

зареєстрованими малолітні діти -  --------------------------------- року народження. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 28.08.2021                                         

 

 



 3

3 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 197 

 27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про взяття на квартирний облік 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

Керуючись статтями 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», 

статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

п. 64 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», Постановою КМУ від 23.07.2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і української республіканської ради професійних спілок 

від 11.12.1984 р. № 470, статтею 39 Житлового кодексу Української РСР, 

розглянувши клопотання Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

Сумського району «Про постановку на квартирний облік дитини, позбавленої 

батьківського піклування --------------------------- року народження», виконком 

сільської ради вирішив: 

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження дитину, позбавлену 

батьківського піклування: 

           1.1. Гр. ---------------------------------- року народження, 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 28.08.2021                                         
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 198 

 27.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про створення міждисциплінарної команди 

для організації соціального захисту дітей, які  

перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Відповідно до підпункту 2-1 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 23¹ Закону України «Про охорону 

дитинства», п.20 Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах», з метою забезпечення найкращих 

інтересів дітей, координації заходів щодо соціального захисту дітей, виконавчий 

комітет сільської ради 

вирішив: 

1.Створити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району. 

 2. Затвердити склад міждисциплінарної команди  із числа суб’єктів виявлення 

та організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, що здійснюють свої повноваження на території Миколаївської 

сільської ради (Додаток 1). 

3.Надати повноваження службі у справах дітей Миколаївської сільської ради 

організовувати діяльність міждисциплінарної команди шляхом формування її 

персонального складу на підставі пропозицій суб’єктів для забезпечення допомоги 

кожній конкретній дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

проведення засідань міждисциплінарної команди. 

4. Суб’єктам надавати службі у справах дітей Миколаївської сільської ради 

пропозиції щодо кандидатур для формування персонального складу 

міждисциплінарної команди для соціального захисту кожної конкретної дитини, 

яка перебуває у складних життєвих обставинах (у разі виявлення) та забезпечити 

участь посадових осіб суб’єктів у роботі міждисциплінарної команди. 

5. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на службу у 

справах дітей Миколаївської сільської ради. 

 

Сільський голова                                                                        Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 28.08.2021                                         



 3

5 

                                                                                                  

          Додаток до рішення виконавчого           

                                                                                                            комітету Миколаївської сільської 

     ради  

                                                                      від    27.08.2021 № 198 

 

СКЛАД 

суб'єктів  міждисциплінарної команди 

для організації соціального захисту дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Сорока Олена Олександрівна – начальник служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради Сумського району, голова команди; 

Непийвода Вікторія Віталіївна – секретар ради, заступник команди; 

Іванченко Тетяна Олександрівна – спеціаліст відділу соціального захисту 

населення та надання муніципальних послуг, на якого покладені обов’язки фахівця 

із соціальної роботи, секретар команди.   
 

Члени команди: 

Глиненко Лариса Миколаївна – начальник відділу соціального захисту населення 

та надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради; 

 

Педос Олександр Петрович – старший дільничний офіцер поліції Сумського 

районного відділу поліції ГУНП в Сумській області; 

 

Кіхтенко Наталія Анатоліївна – директор КНП МСР «Амбулаторії    загальної 

практики – сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці»; 

 

Макшеєва Наталія Сергіївна – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради; 

 

 Білінська Антоніна Володимирівна – головний лікар КНП МСР « АЗПСМ 

с.Постольне»; 

 

Лисенко Вікторія Леонідівна – інспектор СЮП Сумського РУП в Сумській області, 

старший лейтенант поліції (за згодою). 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 199 

  

27.08.2021                                                                                        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. Палаженко ----------------------------- на видалення 1 (одного) дерева за 

адресою: с. Северинівка, вул. Гагаріна, 10 (згідно акту № 28 від 03 серпня 

2021). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                               Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 28.08.2021                                         
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 200 

  

27.08.2021                                                                                        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: 

1.2. Северину ----------------------------------- на видалення 24 (двадцять чотири) 

дерева за адресою: с. Северинівка, вул. Гагаріна (парк культури та 

відпочинку) (згідно акту № 29 від 03серпня 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 28.08.2021                                         
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 201 

  

27.08.2021                                                                                        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: 

1.3. Кравченко -------------------------- на видалення 50 (п’ятдесят) дерев та 

чагарників за адресою: с. Руднівка, вул. Зарічна, 22 (згідно акту № 30 від 

07 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 28.08.2021                                         
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 202 

  

27.08.2021                                                                                        с. Миколаївка  

 

Про упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна в селі Бурчак 

 

 Керуючись пунктом 1статті 52, пунктом 10 частини «б» статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України № 690 від 07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес 

об’єктам будівництва», -------------------------------, жителя міста Суми Сумської 

області, про упорядкування нумерації  належного йому на підставі договору купівлі 

продажу житлового будинку в селі -------------------------- Сумського району 

Сумської області, у зв’язку з присвоєння в даному населеному пункті назви вулиць 

(рішення третьої сесії Постольненської сільської ради Сумського району Сумської 

області від 09.02.2016 року «Про присвоєння назв вулиць в с. ------------------------- 

Сумського району Сумської області») назви яких раніше були відсутні, беручи до 

уваги рішення виконавчого комітету Постольненської сільської ради № 12 від 

23.05.2006 року «Про затвердження нумерації будинків по селу ------------------------

--», довідку – виписку з погосподарського обліку Постольненського 

старостинського округу № 2, у зв’язку з виявленням невідповідності адреси 

фактичному місцю розташування об’єкта нерухомості, належного заявнику, з 

метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі --------------------------------- 

Сумського району Сумської області, та впорядкування правовстановлюючих 

документів власника житлового будинку,  виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку, 

належного на праві приватної власності громадянину ---------------------

-------------, визначивши наступну адресу: Україна, Сумська область, 

Сумський район, село ------------------------  

2. Гр. -------------------------. звернутися до державного реєстратора для 

проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

  

              Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 28.08.2021 


