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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 179 

  

19.08.2021                                                                                        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 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», за поданням служби у справах дітей Миколаївської сільської  ради, 

з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на сімейне виховання, 

охорону здоров’я, житло, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, 

виконавчий комітет сільської ради вирішив: 

1. Надати --------------------------------- року народження статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування, підстави надання статусу: 

мати дитини, громадянка, ----------------------, -------------------- року 

народження згідно рішення Сумського районного суду Сумської області від 

09.07.2021 року позбавлена батьківських прав (справа № 587/824/21); 

батько дитини, ------------------------------------ помер, що підтверджується 

свідоцтвом про смерть (серія 1-БП № 209000, видане виконавчим комітетом 

Верхньосироватської 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 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 180 

  

19.08.2021                                                                                       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 

піклування», 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 сільської ради  

вирішив: 

1.  Влаштувати --------------------, ---------------------------- року народження, дитину, 

позбавлену батьківського піклування до Відокремленого структурного підрозділу 

«Хомутецького фахового коледжу Полтавського державного аграрного 

університету» на повне державне утримання. 

2. Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району провести 

роботу з соціального захисту прав дитини, позбавленої батьківського піклування, -

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Рябуху В.С. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 181 

  

19.08.2021                                                                                      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 -------------------------, 

-------------------- року 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 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 182 

 19.08.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про схвалення прогнозу  бюджету 

Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 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 

виконавчий комітет Миколаївської сільської ради вирішив: 
 

          1.Схвалити прогноз бюджету Миколаївської сільської  територіальної 

громади на 2022-2024 роки, що додається. 

2. Подати на розгляд Миколаївській сільській раді прогноз бюджету 

Миколаївської сільської  територіальної громади на 2022-2024 роки у термін згідно 

чинного законодавства України. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради (Бідненко С.М.) та фінансове управління 

Миколаївської сільської ради (Пашкурова В.В.).   

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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                СХВАЛЕНО    

       Рішення виконавчого комітету 

     Миколаївської сільської ради 

            19 серпня 2021 року  № 182 

 
                                                                                                               

ПРОГНОЗ 
 БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  НА 2022 – 2024 РОКИ  
18512000000 

(код бюджету) 

            1.Загальна частина 

Прогноз бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади на 2023 – 

2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 751 Бюджетного 

кодексу України на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів 

України,  ґрунтується  на  положеннях  Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії 

економічної безпеки України на період до 2025 року та  складено  відповідно  до  

прогнозних  та програмних  документів  економічного  і  соціального  розвитку  

країни  та  Миколаївської громади, регіональних та державних цільових програм.  

Запровадження  середньострокового  бюджетного  планування  сприятиме 

забезпеченню  фінансової  стабільності  та  зміцненню  економічного  зростання  у 

середньостроковій  перспективі.  Спрямоване  на  забезпечення  економічного 

зростання та сталого розвитку Миколаївської сільської громади. 

Мета  прогнозу  –  запровадження  середньострокового  бюджетного 

прогнозування  для  встановлення  взаємозв’язку  між  стратегічними  цілями  

розвитку Миколаївської територіальної громади та можливостями бюджету. 

забезпечення   прозорості, передбачуваності  та  послідовності бюджетної політики 

на місцевому рівні. 

Основними завданнями Прогнозу на середньостроковий період є: 

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ 

Миколаївської сільської ради та виконання заходів, передбачених місцевими 

цільовими програмами; 

- забезпечення надходжень до бюджету  Миколаївської сільської 

територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з 

попередніми роками; 

- підвищення прозорості, результативності та ефективності управління 

бюджетними коштами шляхом використання  елементів  програмно-цільового  

методу  планування  і виконання місцевих бюджетів; 

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних 

коштів; 

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення 

якості надання послуг у відповідних сферах; 

-  здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів; 



 6 

-  забезпечення  у  повному  обсязі  проведення  видатків  на  оплату  праці 

працівників  бюджетних  установ  відповідно  до  умов  оплати  праці  та  розміру 

мінімальної  заробітної  плати,  інших  соціальних  виплат,  а  також  розрахунків  

за енергоносії та комунальні послуги. 

Основними цілями бюджетної політики Миколаївської територіальної 

громади в 2022-2024 роках є: 

-  забезпечення  виконання  доходної  частини  бюджету  Миколаївської 

сільської територіальної громади відповідно до показників, затверджених 

сільською радою 

- вжиття  заходів  до  залучення  додаткових  надходжень  до  бюджету  

територіальної  громади,  зокрема,  шляхом  забезпечення ефективного  управління  

земельними ресурсами; 

-  визначення резервів росту доходів бюджету сільської територіальної 

громади; 

-  стимулювання  інвестиційно-інноваційної  складової  бюджету  розвитку 

сільської територіальної громади; 

- запровадження дієвих заходів з енергозбереження. 

Прогноз бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2022-

2024 роки  зорієнтований  на  формування  сприятливого  економічного  

середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування 

бюджетної системи територіальної громади,  стимулювання  інноваційно-

інвестиційної  складової  економіки  громади, встановлення взаємозв’язку між 

соціально-економічними цілями розвитку регіону і  можливостями  бюджету,  

забезпечення  виконання  гарантованих  державою соціальних зобов’язань. 

Невиконання  прогнозних  показників  бюджету  Миколаївської сільської 

територіальної  громади  на  2022-2024  роки  може  відбутись  у  разі  змін  в 

економічному  середовищі,  які  будуть  залежати  від  наслідків  поширення 

коронавірусної  інфекції  COVID  –  19,  невідповідності  основних  прогнозних 

показників  економічного  і  соціального  розвитку  Миколаївської сільської ради  

показникам, врахованим під час формування прогнозу. 

Прогноз бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади базується 

на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. 

 

II.  Основні  прогнозні показники економічного та соціального 

розвитку Миколаївської сільської ради 

 Провідною сферою економіки території та відповідно основною 

бюджетоутворюючою галуззю на території Миколаївської сільської ради є 

аграрний сектор, що має сприятливі природні умови для свого розвитку. На 

території громади здійснюють діяльність у сфері товарного сільськогосподарского 

виробництва22 сільськогосподарських підприємства та фермерських господарства. 

Основні це: ТОВ «Агрофірма «Вперед»; ТОВ «Агрофірма «Северинівська», 

ТОВ «Агрофірма «За Мир», ФГ «Натон», ТОВ «Індичка», ТОВ «Молоко 

Вітчизни», ТОВ «РОДЮЧІСТЬ ПЛЮС», ПСП «ДІАНА», ТОВ «Агрофірма «Степ». 

Вони забезпечують найбільшу частину доходів бюджету громади. 
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 Із підприємств промисловості на території Миколаївської сільської ради 

розташовані такі підприємства, як філія «Оператор газотранспортної системи 

України АТ «Укртрансгаз», Первинна профспілкова організація Сумського 

Лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів, Сумська філія 

Українського інституту експертизи сортів рослин, АТ «Державна продовольчо-

зернова корпорація України» «Сумський комбінат хлібопродуктів». 

 Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що розташовані на 

території сільської ради – 59, у тому числі 38- юридичних осіб; 21 - фізичних осіб-

підприємців, з яких 10 займаються роздрібною торговлею. 

 На території громади здійснюють діяльність 20 закладів торгівлі. 

 За даними управління соціального захисту Сумської районної державної 

адміністрації заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, 

установах і організаціях, які здійснюють діяльність на території громади, відсутня. 

  Основними пріоритетними завданням економічного і соціального розвитку 

громади є: 

-  забезпечення  стабільної  роботи  систем  життєдіяльності  громади  та 

покращення якості життя населення; 

- енергоефективність  та  захист  навколишнього  середовища; 

- забезпечення  більш  здорового  способу  життя  у  активній  громаді  шляхом 

широкого  залучення  мешканців    до  участі  у  спортивних  та  оздоровчих 

заходах; 

- підвищення якості  та  збільшення  різноманіття  культурних  послуг  і  створення  

культурних продуктів для різних вікових категорій. 

III. Загальні показники  бюджету  

Прогноз включає показники бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за основними видами доходів, фінансування та видатків, 

взаємовідносини бюджету ТГ з державним бюджетом та іншими місцевими 

бюджетами. При розрахунку показників бюджету громади на 2022-2024рр. 

враховано: 

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади, 

підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, динаміку 

фактичних надходжень за 2019-2020 роки та очікуване виконання за 2021 

рік. 

2. Норми бюджетного та податкового законодавства та застосування чинних 

ставок оподаткування. 

3. Макропоказники, визначені з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів 

України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 

2022-2024 роки. 

Загальні показники бюджету наведені у додатку 1. 

 

IV. Показники доходів бюджету 
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Законодавчою  основою  формування  дохідної  частини  бюджету 

Миколаївської сільської  територіальної  громади  є  норми  Бюджетного  та 

Податкового кодексів України. 

При  прогнозуванні  обсягу  доходів  бюджету  Миколаївської сільської  

територіальної громади на 2022-2024 роки враховано: 

-  фактичні  показники  економічного  і  соціального  розвитку  громади  за 

2020 рік; 

- очікувані  показники  економічного  і  соціального  розвитку  громади за 

2021 рік; 

-  прогнозні  показники  економічного  і  соціального  розвитку  громади на 

2022-2024 роки; 

-  макропоказники економічного і соціального розвитку України  на 2022-

2024 роки,  схвалені  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  31  травня  2021  

р.  № 586  та  визначені  Бюджетною  декларацією  на  2022-2024  роки,    що  

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;  

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків; 

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення 

коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із 

значенням 100 відсотків;  

- підвищення  розміру  прожиткового  мінімуму,  мінімальної  заробітної  

плати та  посадового  окладу  (тарифної  ставки)  працівника  I тарифного  розряду  

Єдиної тарифної сітки; 

-   застосування  ставок місцевих податків, встановлених рішенням дев’ятої 

сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 17 червня 2021 року; 

- фактичне  виконання  дохідної  частини  бюджету територіальної громади 

за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.  

Відповідно  до  статей  98-100  Бюджетного  кодексу  України  система 

бюджетного  вирівнювання  передбачає  горизонтальне  вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи 

фізичних  осіб  у  розрахунку  на  одного  жителя,  шляхом  передачі  трансфертів.  

Обсяг  реверсної  дотації  для Миколаївської сільської територіальної 

громади згідно  з  розрахунками  Міністерства  фінансів  України передбачається  

на 2022 рік  в сумі 7 392 400 грн,  на 2023 рік  –  8 722 700 грн, на 2024 рік – 10 297 

900 грн. 

З  урахуванням  прогнозу  основних  макроекономічних  показників 

економічного  та  соціального  розвитку  країни,  динаміки  бази  оподаткування, 

ефективності  податкового  адміністрування,  загальні  показники  доходів  

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки мають 

тенденцію до зростання. 

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету на 2022 рік розрахований 

у сумі 58 730,6 тис. гривень, що на 5 865,1 тис. гривень або на 11,1% більше 

відповідного планового показника на 2021 рік. Обсяг власних доходів спеціального 

фонду бюджету на 2022 рік розрахований у сумі 1 847,0 тис.грн, що на 9,8% більше 

відповідного планового показника на 2021 рік. 
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Обсяг власних доходів загального фонду бюджету на 2023 рік розрахований 

у сумі 62 498,4 тис. гривень, що на 9 632,9 тис. гривень або на 18,2% більше 

відповідного планового показника на 2021 рік. Обсяг власних доходів спеціального 

фонду бюджету на 2023 рік розрахований у сумі 2 017,6 тис.грн, що на 20,0% 

більше відповідного планового показника на 2021 рік. 

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету на 2024 рік розрахований 

у сумі 66 077,5 тис. гривень, що на 13 212,0 тис. гривень або на 25,0% більше 

відповідного планового показника на 2021 рік. Обсяг власних доходів спеціального 

фонду бюджету на 2024 рік розрахований у сумі 2 223,9 тис.грн, що на 32,3% 

більше відповідного планового показника на 2021 рік. 

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету на 2022-2024 роки 

визначено відповідно до зростання соціальних стандартів та з урахуванням 

прогнозованої зміни чисельності учнів закладів освіти Миколаївської сільської 

ради. На 2022 рік вона запланована на рівні 17 398,8 тис.грн; на 2023 рік – 19 056,0 

тис.грн; на 2024 рік – 20356,4 тис.грн. 

Загальні показники доходів бюджету Миколаївської сільської територіальної 

громади у розрізі кодів класифікації доходів на 2022-2024рр. наведені у додатку 2 

до цього прогнозу.  

V. Показники фінансування бюджету 

Враховуючи обмеженість доходних джерел бюджету розвитку, визначених 

статтею 71 Бюджетного кодексу України, та необхідність спрямування значного 

обсягу видатків на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів 

соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури територіальної 

громади, житлово-комунального господарства, прогнозні показники фінансування 

бюджету громади в першу чергу враховують передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у  2022 році в сумі –  620,3 

тис.грн; у 2023 році –   259,8 тис.грн;  у 2024 році – 106,5 тис.грн.  

 

VI. Показники видатків бюджету 

Прогнозні показники видатків бюджету на 2022 – 2024 роки розроблено на 

основі показників дохідної частини  бюджету ТГ.  

В першу чергу в них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України 

щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами.  

Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних установ 

розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника 1 

тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та прогнозного 

розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових окладів посадових 

осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03 2006 року  № 268 «Про упорядкування структури та 
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умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів» (зі змінами). 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для забезпечення 

стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання 

встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, 

підтримку в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, 

інших об’єктів інфраструктури ТГ, впровадження заходів з енергозбереження, а 

також виконання в межах фінансових можливостей місцевих програм. 

          Видатки головного розпорядника бюджетних коштів Миколаївська сільська 

рада розраховані в наступних обсягах:  

- на 2022 рік у сумі 28 327,6 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

26 978,8 тис.грн; по спеціальному фонду – 1 348,8 тис.грн (з них бюджет 

розвитку – 620,3 тис.грн); 

- на 2023 рік у сумі 29 654,7 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

28 649,6 тис.грн; по спеціальному фонду – 1 005,1 тис.грн (з них бюджет 

розвитку – 259,8 тис.грн); 

- на 2024 рік у сумі 30 748,7 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

29 880,3 тис.грн; по спеціальному фонду – 868,4 тис.грн (з них бюджет 

розвитку – 106,5 тис.грн). 

 Видатки головного розпорядника бюджетних коштів Відділ освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської радирозраховані в наступних обсягах:  

- на 2022 рік у сумі 39 880,6 тис.грн ( з них за рахунок освітньої субвенції – 

17 398,8 тис.грн), у т.ч. по загальному фонду передбачено 38 762,1 тис.грн; 

по спеціальному фонду – 1 118,6 тис.грн (бюджет розвитку не планувався); 

- на 2023 рік у сумі 42 706,0 тис.грн ( з них за рахунок освітньої субвенції – 

19 056,0 тис.грн), у т.ч. по загальному фонду передбачено 41 433,6 тис.грн; 

по спеціальному фонду – 1 272,4 тис.грн (бюджет розвитку не планувався); 

- на 2024 рік у сумі 45 029,9 тис.грн ( з них за рахунок освітньої субвенції – 

20 356,4 тис.грн), у т.ч. по загальному фонду передбачено 43 567,9 тис.грн; 

по спеціальному фонду – 1 462,0 тис.грн (бюджет розвитку не планувався). 

  Видатки головного розпорядника бюджетних коштів Фінансове управління 

Миколаївської сільської ради розраховані в наступних обсягах:  

- на 2022 рік у сумі 1 036,9 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

1 036,9 тис.грн; по спеціальному фонду видатки не планувалися; 

- на 2023 рік у сумі 1 091,9 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

1 091,9 тис.грн; по спеціальному фонду видатки не планувалися; 

- на 2024 рік у сумі 1 146,5 тис.грн, у т.ч. по загальному фонду передбачено 

1 145,5 тис.грн; по спеціальному фонду видатки не планувалися. 

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є: 

 

Державне управління 

- створення сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного 

розвитку людини, її самореалізації; 
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- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення повноважень, наданих Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

 

Освіта 

- реалізація Національної стратегії розбудови безпечного і здорового 

освітнього середовища у новій українській школі у закладах освіти громади; 

- забезпечення дотримання основних аспектів організації виховної роботи, 

зазначених у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2019-2025 рр.; 

- завершення процесу зміни типів закладів освіти Миколаївської сільської 

ради та оптимізація освітньої мережі в громаді; 

- забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до змісту нового Базового 

компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання 

дітей дошкільного віку; 

- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з 

урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та 

культурної самореалізації талановитої особистості; 

- реалізація перспективних проєктів, спрямованих на заохочення дітей та 

молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив; 

- сприяння професійному зростанню педагогічних працівників, обміну 

успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій. 

Медицина 

- підвищення  рівня  медичного  обслуговування  населення,  розширення  

можливостей щодо його доступності та якості; 

- подальша модернізація комунальних підприємств медичного профілю. 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

- створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш 

вразливим верствам населення; 

- забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних 

гарантій; забезпечення соціальної підтримки дітей війни, інвалідів та 

ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, осіб з інвалідністю; 

- забезпечення соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та членів 

сімей загиблих воїнів АТО; 

- організація надання соціальних послуг гарантованих державою;  

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Культура і мистецтво 

- створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня населення громади; 

- збереження, примноження культурних надбань;  
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- популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких 

заходів; 

- створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня мешканців громади. 

 

Фізична культура та спорт 

- розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, 

підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту; 

- залучення різних вікових груп населення до регулярних та повноцінних 

занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, 

роботи; 

- посилення роботи з дітьми щодо профілактики правопорушень в учнівському 

середовищі та напрацювання заходів щодо залучення дітей до занять у 

гуртках та спортивних секціях закладів загальної середньої освіти; 

- популяризація туристичного потенціалу Миколаївської сільської ради серед 

молоді громади; 

- розвиток сучасної спортивної інфраструктури громади. 

 

Житлово-комунальне господарство 

     -   забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць населених   

         пунктів Миколаївської сільської ради; 

     -   забезпечення населення якісною питною водою; 

     -   утримання в належному стані території сільської ради, комплексний   

          благоустрій території громади; 

      -  забезпечення утримання в належному стані комунальних доріг. 

                                  

Заходи з землеустрою 

- проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою; 

- оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. 

 

Будівництво та регіональний розвиток 

- удосконалення планування та забудови територій; 

- сприяння розв'язанню  житлової  проблеми  шляхом реконструкції 

нежитлових приміщень; 

- сприяння залученню  інвестицій для перепрофілювання вільних приміщень 

комунальної власності; 

- розроблення і  коригування  містобудівної  документації  щодо територій та   

населених   пунктів,  розроблення  правил  забудови населених пунктів,  

передусім для територій,  на яких  розташовані пам'ятки історії та культури. 

 

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 
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- забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, 

запобігання пожежам і нещасним випадкам; 

- гасіння пожеж. 

Охорона навколишнього природного середовища 

- забезпечення раціонального використання природних, матеріальних та 

енергетичних ресурсів; 

- запобігання забруднення підземних та поверхневих вод (очищення стічних 

каналів); 

- роботи з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів 

та небезпечних речовин, у тому числі непридатних та заборонених для 

використання хімічних засобів захисту рослин. 

- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, 

з метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування 

екологічної культури населення. 

 Граничні показники видатків бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів 

наведені у додатку 4 до цього прогнозу. 

 Граничні показники видатків бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету  наведені у додатку 5 до цього прогнозу. 

 

VII. Бюджет розвитку 

 Надходження  до бюджету  розвитку  на  2022  рік     прогнозується  в  обсязі  

620,3 тис.грн; на 2023 рік –   259,8 тис.грн;  на 2024 рік – 106,5 тис.грн  

(додаток 6). Це кошти, що передаються  із  загального  фонду  до  спеціального 

фонду. 

 Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються.  

 Витрати  бюджету  розвитку  прогнозуються на придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування для клубних закладів, для забезпечення 

діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, для благоустрою 

населених пунктів Миколаївської сільської ради, а також на здійснення заходів з 

землеустрою. 

 Видатки на виконання інвестиційних проектів не прогнозуються у зв’язку з 

відсутністю інвестиційних проектів (додатку 7). 

 

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

Прогноз включає показники міжбюджетних трансфертів до державного 

бюджету та місцевих  бюджетів інших рівнів. 

Враховуючи положення статті 99 Бюджетного кодексу України, прогнозні 

показники реверсної дотації (коштів, що передаються до державного бюджету з 

бюджету ТГ для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій) 

визначені виходячи з прогнозу надходження податку на доходи фізичних осіб у 

2020–2022 роках. На 2022 рік обсяг реверсної дотації доведений Міністерством 
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фінансів України  на рівні 7 392,4 тис.грн; на 2023 – 8 7227 тис.грн; на 2024 рік – 

10 297,9 тис.грн. 

Взаємовідносини бюджету ТГ з місцевими бюджетами інших рівнів будуть 

здійснюватися через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, 

визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.  З цією метою в бюджеті ТГ 

на 2022–2024 роки передбачаються видатки для утримання:  

- об’єднаного трудового архіву Сумської районної ради;  

- комунальних установ освіти Верхньосироватської сільської ради;  

-  комунальних установ Садівської сільської ради; 

- комунальних установ Степанівської сільської ради; 

- комунальних установ Сумського району, що надають послуги з  соціального 

захисту  населенню, яке проживає на території громади. 

Загальний обсяг іншої субвенції з місцевого бюджету на вищезазначені цілі у 

2022-2024рр запланований на рівні: 948,7 тис.грн, 1 006,5 тис.грн та 1 044,7 тис.грн 

відповідно. 

     До міського бюджету міста Суми планується передавати у 2022-2024 рр. 

субвенцію на утримання об’єктів спільного користування для комунальної 

установи «Сумська міська рятувально – водолазна служба» в обсязі                               

40,2 тис.грн щорічно. 

           

IХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

В  прогнозі  бюджету  Миколаївської сільської  територіальної  громади  на 

2022-2024 роки наявні наступні додатки: 

додаток 1 «Загальні показники бюджету»; 

додаток 2 «Показники доходів бюджету»; 

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; 

додаток 4  «Граничні  показники  видатків  бюджету  та  надання  кредитів  з  

бюджету головним розпорядникам коштів»; 

додаток 5 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною  

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»; 

додаток 6 «Показники бюджету розвитку»; 

додаток 7 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів» ;  

додаток 8 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам». 

Додатки «Показники місцевого боргу»; «Показники  гарантованого  

Автономною  Республікою  Крим, обласною  радою  чи  територіальною  громадою  

міста  боргу  і  надання  місцевих гарантій»;  «Граничні  показники  кредитування  

бюджету  за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету»; «Обсяги  капітальних  вкладень  місцевого  бюджету  у  розрізі 

інвестиційних  проектів» не  подаються  до  прогнозу бюджету Миколаївської 

сільської територіальної громади у  зв’язку  з  відсутністю показників. 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 183 

  

19.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

  

Про затвердження заходів щодо забезпечення 

 складання проекту  бюджету Миколаївської  

сільської  територіальної громади на 2022 рік    

 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу України та керуючись ст.28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997   № 280/97-ВР, з 

метою своєчасного та якісного забезпечення складання проекту  бюджету 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік, виконавчий комітет 

сільської ради  

 

вирішив: 

 

1. Затвердити План заходів щодо забезпечення складання проекту бюджету 

Миколаївської сільської  територіальної громади на  2022 рік, що 

додається. 

2. Фінансовому управлінню (Пашкурова В. В.) забезпечити:                              1) 

загальну організацію роботи щодо складання проекту бюджету 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік відповідно 

до вимог, визначених Бюджетним кодексом України;  

2) доведення цього рішення до головних розпорядників бюджетних 

коштів для використання в роботі; 

3) подання у встановлений термін проекту рішення Миколаївської 

сільської ради «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік» виконавчому комітету для схвалення. 

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання 

заходів щодо складання проекту бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 

Сільський голова   Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

Миколаївської сільської ради 

№ 183 від  19.08.2021 року 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання проекту бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

№  

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні за 

виконання 

 

1.  Уточнити параметри, з урахуванням 

яких здійснюється горизонтальне 

вирівнювання податкоспроможності 

місцевого бюджету (обсягів 

надходжень податку на доходи 

фізичних осіб та податку на прибуток, 

чисельність населення)  

згідно термінів, 

визначених 

Департаментом 

фінансів 

Сумської ОДА 

 

 

Фінансове 

управління  

2.  Надати інформацію галузевим 

міністерствам для проведення 

розрахунків обсягів міжбюджетних 

трансфертів та інших показників на 

2022-2024рр. 

згідно термінів, 

зазначених у 

листах-

зверненнях 

 

Головні 

розпорядники 

коштів 

3.  Підготувати пропозиції до проекту 

державного бюджету в частині 

міжбюджетних трансфертів та надати 

їх Міністерству фінансів і галузевим 

міністерствам 

 

серпень 2021р. 

 

Фінансове 

управління, 

головні 

розпорядники 

коштів 

4.  Довести до головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

- обсяг міжбюджетних трансфертів, 

врахованих у проекті державного 

бюджету, схваленого Кабінетом 

Міністрів України та методику їх 

розрахунків. 

 

в дводенний 

термін з дня їх 

отримання 

 

 

 

Фінансове 

управління 

5.  Провести звірку вихідних даних, що 

враховані при розрахунку обсягів 

міжбюджетних трансфертів 

Друга половина 

серпня 

Головні 

розпорядники 

коштів 

6.  Довести до головних розпорядників  

бюджетних коштів особливості 

складання проекту бюджету та 

прогнозних обсягів міжбюджетних 

 

в дводенний 

термін з дня їх 

отримання  

 

Фінансове 

управління 
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трансфертів на 2022 рік, доведених 

Мінфіном 

7.  Надати фінансовому управлінню 

перелік територіальних громад, з 

якими планується укладання договорів 

міжмуніципального співробітництва, а  

також планові обсяги міжбюджетних 

трансфертів 

 

 

до 15.09.2021р. 

Структурні 

підрозділи 

сільської ради 

8.  Подати до фінансового управління 

інформацію щодо планових обсягів 

власних надходжень бюджетних 

установ на 2022 рік з обґрунтуванням 

 

до 15 вересня 

2021р. 

Головні 

розпорядники 

коштів 

9.  Розробити інструкцію з підготовки 

бюджетних запитів 

           до  

01.10.2021р. 

Фінансове 

управління 

10.  Здійснити розрахунок доходів 

загального та спеціального фондів 

бюджету на 2022 рік та визначити 

граничні показники видатків для ГРБК  

друга половина 

вересня 

Фінансове 

управління 

11.  Довести до головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

- інструкцію з підготовки бюджетних 

запитів; 

- граничні показники видатків 

бюджету та надання кредитів з 

бюджету громади; 

- інструктивний лист щодо 

організаційних та інших вимог, яких 

зобов’язані дотримуватися всі 

розпорядники бюджетних коштів 

 

 

до  

01.10.2021р. 

 

 

Фінансове 

управління  

12.  Організувати роботу з розробки 

бюджетних запитів на 2022-2024рр. 

При підготовці бюджетних запитів : 

а)здійснити розподіл граничного 

обсягу видатків, що доведені 

фінансовим управлінням, за 

бюджетними програмами; 

б) здійснити розрахунок обсягів 

видатків з урахуванням особливостей, 

визначених в Інструкції з підготовки 

бюджетних запитів; 

в) забезпечити оптимізацію витрат 

бюджетних коштів шляхом 

виключення неприоритетних та 

неефективних витрат;  

жовтень 2021р. Головні 

розпорядники 

коштів 
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г) врахувати комплекс заходів з 

енергозбереження та підвищення 

енергоефективності. 

13.  Подати фінансовому управлінню 

бюджетні запити на 2022-2024рр з 

аналітичними розрахунковими 

таблицями, обґрунтуванням та 

пояснювальною запискою 

до 25.10.2021р. Головні 

розпорядники 

коштів 

14.  Забезпечити формування переліку 

інвестиційних проектів, видатки на які 

в 2022 році будуть проводитися за 

рахунок коштів бюджету розвитку та 

подати їх фінансовому управлінню.  

При формуванні вказаних переліків 

забезпечити концентрацію 

фінансового ресурсу на реалізацію 

пріоритетних та соціально значимих 

проектів. 

 

 

 

 

      до  

25.10.2021р. 

 

 

 

 

Головні 

розпорядники 

коштів 

15.  Здійснити аналіз бюджетних запитів, 

отриманих від головних 

розпорядників коштів на предмет 

відповідності меті, пріоритетності та 

ефективності використання 

бюджетних коштів, та прийняти 

рішення щодо включення їх до 

проекту бюджету на 2022 рік 

 

до 29.10.2021р. 

 

Фінансове 

управління  

16.  Провести погоджувальні ради з 

головними розпорядниками 

бюджетних коштів щодо узгодження 

показників, включених до бюджетних 

запитів на 2022 рік 

 

 

до 04.11.2021р. 

 

 

Фінансове 

управління 

17.  Підготувати проект бюджету 

Миколаївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік та 

подати його виконавчому комітету на 

схвалення 

до 09.11.2021р. Фінансове 

управління 

18.  Розглянути та схвалити проект 

бюджету на 2022 рік 

до 25.11.2021р. Виконавчий 

комітет 

19.  Розмістити бюджетні запити на 

офіційному сайті Миколаївської 

сільської ради 

до 01.12.2021р. Головні 

розпорядники 

коштів 

20.  Оприлюднити рішення виконавчого 

комітету про схвалення проекту 

бюджету на 2022 рік 

до 01.12.2021р. Виконавчий 

комітет 
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21.  Подати схвалений проект  бюджету на 

2022 рік на розгляд  сесії 

Миколаївської сільської ради 

до 01.12.2021р. Фінансове 

управління 

22.  Довести до головних розпорядників 

бюджетних коштів обсяги 

міжбюджетних трансфертів, 

врахованих у проекті державного 

бюджету, прийнятого Верховною 

Радою України у другому читанні 

в одноденний 

термін з дня їх 

отримання 

 

Фінансове 

управління  

23.  Довести до головних розпорядників 

коштів обсяги субвенцій та дотацій, 

що плануються передати бюджету 

громади з обласного бюджету 

в одноденний 

термін з дня їх 

отримання 

Фінансове 

управління 

24.  Доопрацювати проект бюджету на 

2022 рік з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів з державного та інших 

місцевих бюджетів  

в п’ятиденний 

термін з дня 

отримання від 

ГРБК 

доопрацьованих 

бюджетних 

запитів 

 

Фінансове 

управління 

25.  Привести обсяги міжбюджетних 

трансфертів у відповідність із законом 

про Державний бюджет України (якщо 

до 01 грудня 2021р. не прийнято закон 

про ДБУ) 

в тижневий 

строк з дня 

офіційного 

опублікування 

закону про ДБУ 

Фінансове 

управління, 

ГРБК 

26.  Розмістити доопрацьовані бюджетні 

запити на офіційному сайті 

Миколаївської сільської ради 

 

грудень 2021р. 

Головні 

розпорядники 

коштів 

27.  Забезпечити супровід розгляду 

проекту бюджету на 2022 рік на 

засіданні Миколаївської сільської ради 

в порядку, визначеному радою 

  

до 24.12.2021р. 

Представники 

виконавчого 

комітету, 

фінансового 

управління, 

головних 

розпорядників 

коштів 

28.  Забезпечити оприлюднення рішення 

Миколаївської сільської ради про 

бюджет на 2022 рік у газеті, що 

визначена Миколаївською сільською 

радою 

не пізніше ніж 

через 10 днів з 

дня прийняття 

рішення про 

бюджет 

Виконавчий 

комітет, 

фінансове 

управління  

29.  Забезпечити формування мережі 

розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів 

бюджетних коштів на 2022 рік 

 

 

до 15.12.2021р 

 

Головні 

розпорядники 

коштів 
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відповідно до наказу Мінфіну від 

23.08.2012р. № 938 «Про затвердження 

порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів» 

(зі змінами) 

 

Секретар виконавчого комітету                                      Світлана  БІДНЕНКО  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 184 

  

19.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про погодження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики 

сімейної 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 

підприємствами Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням тридцять 

восьмої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 30.06.2020р. № 

57, заслухавши інформацію директора КНП «АЗПМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

Кіхтенко Н.М. виконавчий комітет  сільської ради, 

вирішив: 
 

1. Фінансовий план комунального некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

Різдва Пресвятої Богородиці» на 2022 рік в поданій редакції не погоджувати. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради Кіхтенко Н.А. підготувати в термін до 28.08.2021 року фінансовий 

план комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 

на 2022 рік з урахуванням фактичних потреб на утримання підприємства та 

пропозицій, що були надані членами виконавчого комітету. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 185 

  

19.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про погодження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики 

сімейної 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 

підприємствами Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням тридцять 

восьмої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 30.06.2020р. № 

57,  заслухавши інформацію в.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини с. Постольне», виконавчий комітет  сільської ради, 

вирішив: 
 

1. Фінансовий план комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне» 

на 2022 рік в поданій редакції не погоджувати. 

2. В.о. головного лікаря Білінському Р.М. підготувати в термін до 28.08.2021 року 

фінансовий план комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Постольне» 

на 2022 рік з урахуванням фактичних потреб на утримання підприємства та 

пропозицій, що були надані членами виконавчого комітету. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Самотоя С.В..  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 186 

  

19.08.2021                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна в селі Степаненкове 

 

 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, об’єктам нерухомого майна», 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 

Степаненкове, у зв’язку з виявленими розбіжностями у документах, де згідно 

свідоцтва про право власності на житло від 03.03.1997 року належне громадянам 

помешкання знаходиться за адресою------------------------ житловий будинок № 1, а 

відповідно до технічної документації на житловий будинок від 14.10.2013 року 

значиться адреса житлового будинку належного заявникам: село ----------------------, 

вулиця ----------------------------- буд. 1 кв. 1 Сумського району, беручи до уваги 

рішення виконавчого комітету Сумської районної  ради від 21.04.1988 року № 81 

«Про оформлення права власності на житлові будинки», відповідно до якого 

житлові будинки, належні Сумському будівельно – монтажному експлуатаційному 

управлінню Південної залізниці розташовані в селі --------------------------------- 

Сумського району, відповідно до рішення виконавчого комітету Постольненської 

сільської ради Сумського району від 22.03.2006 року № 6 «Про присвоєння назви 

вулиці в селі Степаненкове», довідки – виписки з погосподарського обліку 

старостинського округу № 2 за даними якої житлове помешкання належне 

заявникам знаходиться за адресою: село ------------------------, вулиця -------------------

------------, буд. 1 квартира 1,  у зв’язку з виявленням невідповідності адреси 

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

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

Сумського району Сумської області, та впорядкування правовстановлюючих 

документів власників квартири, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, а саме: квартири в 

житловому будинку належній на праві спільної сумісної власності гр. -

------------------------------------------------------, визначивши наступну 
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адресу: Україна, Сумська область, Сумський район,  село ------------

--------------, вулиця ----------------------------, будинок 1 (один) квартира 

1 (один).  

2. Громадянам, власникам квартири, зазначеним в п. 1 даного рішення   

звернутися до державного реєстратора для проведення державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно.  

 

 

 Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 187 

  

19.08.2021                                                                                с. Миколаївка  

 

Про впорядкування відомостей 

про місце розташування земельних 

ділянок належних  

гр. --------------------  

 

 Розглянувши заяву гр. -------------------------, яка діє за  довіреністю від імені -

------------------------------, жителя села ------------------------ щодо впорядкування 

відомостей про місце розташування належних заявнику земельних ділянок, а саме:  

земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер ----------------------------,  

земельної ділянки площею 0,04 га, кадастровий номер ----------------------------------, 

що перебувають у приватній власності заявника відповідно до  Витягів з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.03.2021 року, 

керуючись Конституцією України, ст. 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, Законами України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Державний земельний 

кадастр», постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 07.07.2021 року «Про 

затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, беручи до уваги 

рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради № 47 від 24.02.2021 

року «Про розгляд заяви гр. ----------------------------. щодо уточнення адреси 

житлового будинку, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

         1. Впорядкувати відомості про місце розташування земельних ділянок, 

належних гр. -----------------------------, а саме:  земельної ділянки площею 0,09 га, 

кадастровий номер ----------------------------------,  земельної ділянки площею 0,04 га, 

кадастровий номер ------------------------------- відповідно до присвоєної адреси 

об’єкта нерухомого майна: Сумська область. Сумський район, село ---------------

---------, вулиця ------------------------. 

          2. Рекомендувати гр. ----------------------------. внести відомості щодо місця 

розташування земельної ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до 

вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр». 

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 28.08.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 188 

  

19.08.2021                                                                                с. Миколаївка 

 

Про впорядкування відомостей 

про місце розташування земельних 

ділянок належних  

гр. ------------------------- 

 

 Розглянувши заяву гр. -------------------------------------, яка діє за довіреністю 

від імені ----------------------------, жителя села ----------------------------- вул. -------------

---------------, щодо впорядкування відомостей про місце розташування належних 

заявнику земельних ділянок, а саме:  земельної ділянки площею 0,083 га, 

кадастровий номер -----------------------------,  земельної ділянки площею 0,034 га, 

кадастровий номер ---------------------------, що перебувають у приватній власності 

заявника відповідно до  Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно від 01.07.2021 року, керуючись Конституцією України, ст. 37 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу 

України, Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 

07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Миколаївської 

сільської ради № 48 від 24.02.2021 року «Про розгляд заяви гр. -------------------. 

щодо уточнення адреси житлового будинку», виконавчий комітет сільської 

ради, 

вирішив: 
 

         1. Впорядкувати відомості про місце розташування земельних ділянок, 

належних гр. ---------------------------, а саме:  земельної ділянки площею 0,083 га, 

кадастровий номер ---------------------------,  земельної ділянки площею 0,034 га, 

кадастровий номер ----------------------------- відповідно до присвоєної адреси об’єкта 

нерухомого майна: Сумська область. Сумський район, село --------------------------

-, вулиця ---------------------------- 

          2. Рекомендувати гр. ------------------------------ внести відомості щодо місця 

розташування земельної ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до 

вимог Закону України «Про Державний земельний кадастр». 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 28.08.2021 


