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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про схвалення звіту щодо виконання 

бюджету громади за 9 місяців 2021 року 

 

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про 

виконання дохідної та видаткової частин бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року відповідно до пункту 4 статті 80 

Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом                     1 пункту «а» 

статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 

комітет  сільської ради 

вирішив: 

 

1. Схвалити звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про 

виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за  9 місяців 

2021 року: 

по доходах у сумі 58 085 382 гривні 33 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  55 661 484 гривні 85 коп., по спеціальному фонду бюджету              – 2 

423 897 гривень 48 коп. (додаток 1); 

по видатках у сумі 54 553 257 гривень 26 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  51 057 665 гривень 14 коп., по спеціальному фонду бюджету – 3 495 

592 гривні 12 коп. (додаток 2); 

кредиторська заборгованість станом на 01.10.2021 року відсутня. 

 

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради          (Пашкурова 

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

рішення «Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Миколаївської 

сільської  територіальної громади за  9 місяців    2021 року». 

 

 

        Сільський голова        Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми благоустрою 

населених пунктів Миколаївської сільської ради 

на 2021-2022 роки 

  

            Заслухавши інформацію начальника відділу житлово - комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування Ольшанської А.В. про стан виконання 

Програми благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021-

2022 роки, з метою перегляду заходів програми на їх відповідність фактичним 

потребам, стан їх виконання та планування на наступний рік,  відповідно до  статті 

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

сільської ради,  

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування Ольшанської А.В. про хід виконання Програми благоустрою 

населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021-2022 роки взяти до 

відома (додається). 

2. Відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

Миколаївської сільської ради забезпечити виконання Програми благоустрою 

населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021-2022 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід  виконання Програми забезпечення 

пожежної безпеки та захисту населення 

і територій Миколаївської сільської ради 

від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру на 2020-2022 роки 

                      

 

 Заслухавши інформацію заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради про стан виконання Програми забезпечення пожежної 

безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки, 

з метою перегляду: заходів програми, стану матеріального  забезпечення та 

діяльності місцевої пожежної охорони, перегляду та уточнення матеріального 

резерву на випадок надзвичайної ситуації, стану пожежної безпеки закладів 

комунальної власності, стану виконання заходів програми та їх планування на 

наступний рік,  відповідно до  статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Рябухи В.С. про хід виконання Програми забезпечення пожежної 

безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки 

взяти до відома (додається). 

2. Відповідальному за пожежну безпеку на території Миколаївської сільської 

ради, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Рябухи В.С. забезпечити виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та 

захисту населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід виконання Програми охорони 

природного навколишнього середовища 

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки  

             

            Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських 

територій Обливанцової І.Ю. про стан виконання Програми охорони природного 

навколишнього середовища Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки, з 

метою перегляду заходів програми на їх відповідність фактичним потребам, стан 

їх виконання та планування на наступний рік,  відповідно до  статті 33 Закону 

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

ради,  

 

вирішив: 
 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських територій 

Обливанцової І.Ю. про хід виконання Програми охорони природного 

навколишнього середовища Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки взяти 

до відома (додається). 

2. Відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

агропромислового розвитку та розвитку сільських територій Миколаївської 

сільської ради забезпечити виконання Програми охорони природного 

навколишнього середовища Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову 

(відповідно до розподілу обов’язків). 

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 

 

 

 



 5 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід виконання Програми розвитку 

земельних відносин та охорони земель 

на території Миколаївської сільської ради 

на 2020-2022 роки           

   

            Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських 

територій Обливанцової І.Ю. про стан виконання Програми розвитку земельних 

відносин та охорони земель на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 

роки, з метою перегляду заходів програми на їх відповідність фактичним потребам, 

стан їх виконання та планування на наступний рік, відповідно до  статті 33 Закону 

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

ради,  

 

вирішив: 
 

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських територій 

Обливанцової І.Ю. про хід виконання Програми охорони природного 

навколишнього середовища Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки взяти 

до відома (додається). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, агропромислового розвитку та розвитку сільських територій 

Миколаївської сільської ради Обливанцовій І.Ю. подати на чергове засідання ради 

проект рішення про скасування Програми охорони природного навколишнього 

середовища Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки як такої, що вичерпала 

всі заплановані заходи не потребує подальшого застосування.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  сільського голову 

(відповідно до розподілу обов’язків). 

 

 

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ  

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання рішення виконавчого 

комітету № 189 від 27.08.2021 року 

«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. Схвалити укладання угод на співпрацю у 2022 році з наступними 

контрагентами: 

- 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.); 

- Сумською районною радою щодо виплати компенсації фізичним особам, які 

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

- територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Степанівської селищної ради (відповідальна Глиненко Л.М.); 

- комунальною установою Сумської міської територіальної громади «Сумська 

міська рятувально-водолазна служба» (відповідальний Рябуха В.С.); 

- Сумською районною радою на забезпечення діяльності об’єднаного трудового 

архіву (відповідальна Пашкурова В.В.); 

- Тростянецькою міською радою на забезпечення діяльності притулку для 

соціально - незахищених верств населення (відповідальна Бідненко С.М.); 

- комунальним закладом Садівської сільської ради «Садівська дитяча школа 

мистецтв» (відповідальна Родя С.В.). 

2. Виконавчий комітет (Бідненко С.М.), фінансове управління (Пашкурова 

В.В.) підготувати та винести на розгляд сесії рішення про укладання договорів на 
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передачу міжбюджетних трансфертів у 2022 році з вищезазначеними 

територіальними громадами.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ                                           

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання та перегляд  заходів  

Програми соціального захисту 

населення Миколаївської сільської ради 

на 2021 – 2125 роки 

            

Відповідно до статей 27, 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

соціального захисту та надання муніципальних послуг населенню про хід 

виконання Програми соціального захисту населення  Миколаївської сільської ради 

Сумського району за 2021 рік, переглянувши та обговоривши заходи Програми,  

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми соціального захисту 

населення  Миколаївської сільської ради Сумського району за 2021 рік, що 

додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів Програми за 2021 рік 

вважати задовільним.  

2. Начальнику відділу соціального захисту та надання муніципальних послуг 

населенню Глиненко Л.М. подати на чергове засідання ради проект рішення про 

внесення змін до Програми соціального захисту населення Миколаївської сільської 

ради на 2021 – 2025 роки відповідно до поданих зауважень та пропозицій 

виконавчого комітету. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                   с. Миколаївка  

 

 Про хід виконання  Програми забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку 

з похилим віком, хворобою, інвалідністю на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області на 2021 рік 

            

Відповідно до статей 27, 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію фахівця відділу соціального 

обслуговування населення вдома про хід виконання Програми забезпечення 

соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області на 2021 

рік, переглянувши та обговоривши заходи Програми,  виконавчий комітет 

сільської ради,  

вирішив: 

 1. Звіт доповідача про хід виконання Програми забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 

зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області на 2021 рік , що додається, 

прийняти до відома. Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати 

задовільним.  

2. Начальнику відділу соціального захисту та надання муніципальних послуг 

населенню Глиненко Л.М., фахівцю відділу соціального обслуговування населення 

вдома Луценко О.О. координувати та контролювати стан  виконанням заходів 

Програми до кінця 2021 року.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про встановлення обмежувальних знаків в селі Яструбине  

             

Керуючись  частиною 1 статті 24  Закону України «Про дорожній рух», статтею 30 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

клопотання голови ГО «Об’єднання громадян любительського і спортивного 

рибальства «Несміла» Мірошниченка С.В., з метою збереження в належному стані 

насипної дамби та обмеження по ній руху великовантажного транспорту, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

 

1. Надати дозвіл ГО «Об’єднання громадян любительського і спортивного 

рибальства «Несміла» на встановлення чотирьох дорожніх знаків № 3.15., 

згідно ДСТУ 4100-2002 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує 5т. 

заборонено» на  орендованій насипній дамбі, яка розташована в с. Яструбине 

між вул. Мічуріна та вул. Центральна. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на відділ ЖКГ, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування /Ольшанська А.В./. 

 

 

 

 

 

 

 

 Сільський голова                                              Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми  

«Безпечне та якісне харчування  

в закладах освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району» 

за 2021 рік  

 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєвої Н.С. про хід виконання Програми «Безпечне та якісне 

харчування в закладах освіти Миколаївської сільської ради Сумського району» за 

2021 рік, виконавчий комітет сільської ради, вирішив:  

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми «Безпечне та якісне 

харчування в закладах освіти Миколаївської сільської ради Сумського району» за 

2021 рік, що додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів Програми за 

2021 рік вважати задовільним.  

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Макшеєвій Н.С. у 2022 році 

посилити контроль за виконанням заходів Програми у сфері організації харчування 

дітей у закладах освіти. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Непийводу В.В. 

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 

 
    

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми  

національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді Миколаївської сільської ради  

Сумського району за 2021 рік  

 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєвої Н.С. про хід виконання Програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді Миколаївської сільської ради Сумського 

району за 2021 рік, виконавчий комітет сільської ради, вирішив:  

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Миколаївської сільської ради Сумського району за 2021 

рік, що додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів Програми за 2021 

рік вважати задовільним.  

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

роботу по виконанню мети та завдань Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Непийводу В.В. 

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 
 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід виконання Програми  

оздоровлення та відпочинку дітей за 2021 рік  

 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєвої Н.С. про хід виконання Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей за 2021 рік, виконавчий комітет сільської ради, вирішив:  

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей за 2021 рік, що додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів 

Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

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

чергове засідання сільської ради у квітні 2022 року проєкт Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на 2022 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Непийводу В.В.. 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід виконання Програми  

перевезення педагогічних працівників  

за 2021 рік  

 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєвої Н.С. про хід виконання Програми перевезення 

педагогічних працівників за 2021 рік, виконавчий комітет сільської ради, вирішив:  

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми перевезення педагогічних 

працівників за 2021 рік, що додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів 

Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

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

чергове засідання сільської ради у грудні 2021 року проєкт Програми перевезення 

педагогічних працівників на 2022 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Непийводу В.В. 

 

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про хід виконання Програми розвиту освіти  

Миколаївської сільської ради Сумського району 

за 2021 рік  

 

Відповідно до статей 27, 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Макшеєвої Н.С. про хід виконання Програми розвитку освіти 

Миколаївської сільської ради Сумського району за 2021 рік, виконавчий комітет 

сільської ради, вирішив:  

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми розвиту освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району за 2021 рік, що додається, прийняти до відома. 

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

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

чергове засідання сільської ради зміни до Програми відповідно до зауважень та 

пропозицій виконавчого комітету. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Непийводу В.В. 

 

 

 

 

 

Сільський голова      Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 

.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про доцільність позбавлення 

батьківських прав гр. _____________ 
.            

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

охорону дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2009 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

рішення засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради, рішення опікунської комісії при виконавчому 

комітеті Миколаївської сільської ради, з метою захисту прав та інтересів дитини, 

виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

громадянина ______________, _________ року народження відносно малолітнього 

сина, _____________, __________ року народження (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  секретаря ради Непийводу 

В.В. 

 

  

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про закріплення житла на правах 

користування за дитиною, позбавленою 

батьківського піклування  
               

 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»,                   

ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 4 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 55  Цивільного кодексу України, 

ст. ст.248, 249 Сімейного кодексу України, на виконання ст. 71 Житлового кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України                      від 24.09.2008 №866 

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

дитини», спільного наказу Державного комітету у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства охорони здоров’я та Міністерства праці і соціальної політики України 

від 26.05.1999 №34/166/131/88 «Про затвердження правил опіки та піклування», та 

розглянувши клопотання начальника служби у справах дітей Сороки О.О., щодо 

закріплення житла на правах користування, з метою захисту прав і законних 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий 

комітет сільської ради, 

вирішив: 

1. Закріпити житло на правах користування за дитиною, позбавленою батьківського 

піклування - ___________, _______ р.н., яке знаходиться за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с.____________, вул. _________, буд. ____ та заборонити 

відчуження вказаного житла до досягнення нею повноліття. 

2. Відповідального за збереження житла призначити - __________________. 

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

В.В. 

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

.10.2021                                                                                  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», виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. Чернишу ------------------------------ на видалення 1 (одне) дерево за 

адресою: с. Кровне, вул. Польова, 13 (згідно акту № 34 від 09 вересня 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 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

.10.2021                                                                                  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», виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.2. депутату Мірошниченку Сергію Васильовичу на видалення 6 (шість) 

дерев за адресою: с. Яструбине, обочина проїжджої плотини центрального 

водоймища (згідно акту № 35 від 16 вересня 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 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  

30.09.2021                                                                                  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», виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.3. Романченку ---------------------- на видалення 1 (одного) дерева за адресою: 

с. Кровне, вул. Центральна, 72 (згідно акту № 36 від 04 жовтня 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 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про уточнення місця розташування 

земельної ділянки  

             

 Розглянувши заяву гр. -----------------------------, жителя села ----------------------

-------------, щодо уточнення відомостей про місце розташування земельної ділянки, 

належної гр. -------------------------------------, померлому 06.08.2002 року,  

правовстановлюючі документи, що свідчать по належність померлому житлового 

будинку в селі --------------------------------, Державний акт на право приватної 

власності на землю серії І -СМ № 036223, відповідно до  якого гр. ---------------------

-------------- належить земельна ділянка загальною площею 0,67 га, в т. ч. 0,10 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель, та 

0,57 га – для ведення особистого селянського господарства, що розташована в селі 

------------------------, згідно даних  погосподарського обліку Яструбинського 

старостинського округу за померлим -------------------------------- обліковується 

житловий будинок та земельна ділянка, що розташовані в селі -------------------------

-------,  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, враховуючи 

вищевикладене,  з метою впорядкування відомостей, що містять 

правовстановлюючі документи, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 
 

         1. Впорядкувати відомості про місце розташування земельних ділянок, 

належних ------------------------------------------------, відповідно до присвоєної адреси 

об’єкта нерухомого майна належного ----------------------: Сумська область. 

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

           

 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 13.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №  
.10.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про упорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна в селі Постольне 

 

 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», розглянувши заяву гр. ----------------------, жительки села ---

--------------------------------- Сумського району Сумської області, спадкоємиці --------

-----------------, померлої 11.03.2021 року,  про упорядкування нумерації  належного 

померлій ----------------------------. 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. Постольне Сумського району Сумської 

області») назви яких раніше були відсутні, беручи до уваги довідку – виписку з 

погосподарського обліку Постольненського старостинського округу № 2,  з метою 

впорядкування нумерації домоволодінь в селі ------------------------------ Сумського 

району Сумської області,   виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку 

належного на праві приватної власності громадянці -----------------------

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

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

 

 

 

   Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 13.10.2021 


