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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 204 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про включення до порядку денного додаткових питань 

Керуючись статтею  41, пунктом 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», регламентом роботи виконавчого комітету сільської 

ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 149 від 21.12.2020 року, 

заслухавши секретаря виконавчого комітету щодо розгляду заяв громадян вулиці 

Молодіжної села Миколаївка та пропозиції включити розгляд поданих заяв до 

порядку денного засідання виконавчого комітету, виконавчий комітет сільської 

ради,  

вирішив: 

1. Включити до порядку денного засідання виконавчого комітету додаткові 

питання:  
1.1.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.2. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.3.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.4. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.5. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.6.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.7.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.8.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.9.Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

            

1.10. Про присвоєння поштової адреси об'єкту нерухомості. 

      

 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 205 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету на ІV квартал 2021 року  

 

Відповідно до статті 40, статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 

149 від 21.12.2020 року, з метою якісного планування роботи виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради протягом четвертого кварталу 2021 року, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 
 

 

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету сільської ради /Бідненко С./ 

про виконання плану роботи виконавчого комітету сільської ради за ІІІ 

квартал 2021 року прийняти до відома.  

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

на ІV квартал 2021 року. /додаток  додається/. 

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

секретарю виконавчого комітету забезпечити своєчасне виконання заходів, 

передбачених планом роботи.  

4. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого  комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

  

  Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 07.10.2021 
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Додаток  до  рішення виконавчого  
 комітету № 205  від 30.09.2021 року  

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЧЕТВЕРТИЙ 

КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

 
№ 

п\п 

Питання для розгляду  Відповідал

ьний за 

підготовку 

матеріалів  

Дата 

підготовки 

проекту 

рішення  

Дата 

розгляду  

Доповідач, 

відповідальн

ий за 

підготовку 

проєкту 

рішення  

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

Жовтень 

1. 

 

 

 

 

  

Про схвалення звіту щодо виконання 

бюджету громади за 9 місяців 2021 

року.  

Бідненко 

С.М.  

11.10.2021 

 

 

27.10.2021  

 

Пашкурова  

В.В. 

 

2. Про стан виконання Програми 

благоустрою населених пунктів 

Миколаївської сільської ради на 2021-

2022 роки 

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Ольшанська 

А.В. 

3.  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»  

Бідненко 

С.М.  

11.10.2021 

 

 

27.10.2021  

 

Рябуха В.С.  

1. 3 Про стан виконання Програми 

охорони природного навколишнього 

середовища Миколаївської сільської 

ради на 2020-2022 роки»    

Бідненко 

С.М.  

11.10.2021 27.10.2021  

 

Обливанцова 

І.Ю.  

2.  Про стан виконання Програми 

розвитку земельних відносин та 

охорони земель на території 

Миколаївської сільської ради на 2020-

2022 роки 

Бідненко 

С.М.  

11.10.2021 27.10.2021  

 

Обливанцова 

І.Ю. 

3.  Про стан виконання рішення 

виконавчого комітету № 189 від 

27.08.2021 року 

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Пашкурова 

В.В. 
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4.  Про стан виконання програм, що 

фінансуються з бюджету громади  за 

напрямком «освіта». 

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Макшеєва 

Н.С. 

5.  Про перегляд  Програми соціального 

захисту населення Миколаївської 

сільської ради на 2021 – 2125 роки 

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Глиненко 

Л.М. 

6.  Про перегляд Програми з реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 

2018-2021 роки на території 

Миколаївської сільської ради. 

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Сорока О.О. 

7.  Про 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.  

Бідненко 

С.М. 

11.10.2021 27.10.2021 Луценко 

О.О. 

 

Листопад 

1. Про стан виконання Програми 

розвитку фізичної культури і спорту 

на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської 

області на 2021-2022 роки 

Бідненко 

С.М.  

12.11.2021 29.11.2021 Макшеєва 

Н.С. 

2. Про стан виконання Програми 

ремонту, реконструкції та утримання 

доріг і тротуарів комунальної 

власності на території Миколаївської 

сільської ради на 2020-2022 роки. . 

Бідненко 

С.М.  

12.11.2021 29.11.2021 Ольшансь

ка А.В 

3. Про стан виконання Програми 

реформування та розвитку 

водопровідно – каналізаційного 

господарства Миколаївської сільської 

ради на 2020-2022 роки» 

Бідненко 

С.М.  

12.11.2021 29.11.2021 Ольшансь

ка А.В.  

4. Про стан виконання Програми 

вуличного освітлення населених 

пунктів Миколаївської сільської ради 

на 2020-2022 роки» 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Ольшансь

ка А.В. 

5. Про стан виконання Програми 

поводження з твердими побутовими 

відходами на території Миколаївської 

сільської ради на 2020-2022 роки».  

Бідненко 

С.М.  

12.11.2021 29.11.2021 Ольшансь

ка А.В. 

6. Про схвалення проекту бюджету на 

2022 рік. 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Пашкуров

а В.В. 
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7. Про схвалення проекту фінансового 

плану КНП «АЗПСМ с. Постольне» на 

2022 рік. 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Білінськи

й Р.М. 

8. Про схвалення проекту фінансового 

плану КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці» на 2022 рік. 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Кіхтенко 

Н. 

9. Про стан виконання Програми 

розвитку футболу на території 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2021-2022 роки 

Біденко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Макшеєва 

Н.С. 

10 Про стан виконання Програми 

розвитку культури Миколаївської 

сільської ради на 2021 рік та схвалення 

Програми на 2022 рік 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Родя С.В. 

11 Про стан виконання Програми 

поводження з твердими побутовими 

відходами на території Миколаївської 

сільської ради на 2020-2022 роки 

Бідненко 

С.М. 

12.11.2021 29.11.2021 Ольшансь

ка А.В. 

 

Грудень 

 

1. 

План  роботи виконкому на перший 

квартал 2021 року. 

Бідненко 

С.М.  

 

07.12.2021 22.12.2021 Бідненко 

С.М. 

2. Про стан роботи із зверненнями 

громадян за четвертий квартал 2021 

року. 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Лещенко 

А.М. 

3. Про стан виконавської дисципліни Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Лещенко 

А.М. 

4. Про виконання делегованих 

повноважень за 2021 рік 

Бідненко 

С.М.  

07.12.2021 22.12.2021 Бідненко 

С.М. 

 

6. Про стан виконання Програми 

розвитку малого і середнього 

підприємництва на території 

Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2021 рік 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Бідненко 

С.М. 

7. Про стан виконання Програми 

відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування 

автомобільним транспортом на 2021 

рік». 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Балаба 

Ю.О. 
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8. Про стан виконання Програми 

соціального захисту населення  

Миколаївської сільської ради на 2020-

2022 роки. 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Глиненко 

Л.М. 

9. Про стан виконання програм, що 

фінансуються з бюджету громади за 

напрямком «медицина» 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021  

 

10 

Про стан виконання Програми 

розвитку малого та середнього 

підприємництва на території 

Миколаївської сільської ради на 2021 

рік та схвалення Програми на 2022 рік 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Шаповал 

Н.І. 

11 Про стан виконання Програми з 

реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на 2018-2021 роки на території 

Миколаївської сільської ради 

Бідненко 

С.М. 

07.12.2021 22.12.2021 Сорока 

О.О. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                                С. Бідненко  
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ: 

План організаційних заходів запланованих на IV квартал на території   

Миколаївської сільської ради 

№ 

п/п 

        Назва заходу  Дата проведення Відповідальні 

1 День людей похилого віку 1 жовтня відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

2 День захисника України 14 жовтня відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

3 День працівників культури 9 листопада відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

4 День працівника сільського 

господарства 

(привітання трудових 

колективів зі святом)  

17 листопада відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

5 День пам’яті жертв 

голодомору 

23 листопада відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

6 День місцевого 

самоврядування 

07 грудня виконавчий 

комітет  

7 Привітання трудових 

колективів з новорічними 

святами  

25-29 грудня відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                 С.БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 206 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

Про стан роботи із зверненнями громадян   

 На виконання статті 40 Конституції України, підпункту 1 пункту «б» розділу 

1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши та обговоривши інформацію начальника загального відділу 

виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на території 

сільської ради виконком сільської ради відмічає, що робота із зверненнями 

громадян спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» від 

02.10.1996 року (зі змінами). 

 На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови Сумської ОДА 

№ 599 - ОД від 24.09.2021 року «Про першочергові заходи щодо реалізації 

конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування»», проводиться робота по розгляду пропозицій, 

заяв, скарг громадян. Виконавчими органами  сільської ради вживаються заходи, 

які спрямовані на забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.  

З метою забезпечення реалізації права громадян на звернення до органів 

місцевого самоврядування,  підвищення ефективності роботи із зверненнями 

громадян,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Інформацію спеціаліста ІІ категорії загального відділу виконавчого 

комітету Железняк Л.І. взяти до відома (додається). 

 

2. Керівникам відділів, начальникам управлінь сільської ради та керівникам 

комунальних підприємств: 

1) забезпечити дотримання вимог Закону України «Про звернення 

громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування»; 

2) продовжити роботу по кваліфікованому, неупередженому, 

об’єктивному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного 

вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян; 
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3) не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних 

відповідей на звернення громадян та порушень строків розгляду звернень, 

установлених законодавством; 

4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для 

обґрунтованих звернень громадян до органів влади вищого рівня та виявлення 

причин, які породжують повторні та колективні звернення; 

5) забезпечувати першочерговий прийом звернень інвалідів війни, учасників 

бойових дій, Героїв України, приділяти особливу увагу вирішенню 

проблем пільгових категорій громадян 

 

3. Загальному відділу сільської ради (Лещенко А.М.):  

1) посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень громадян 

та інформувати керівництво виконавчого комітету про факти несвоєчасного 

подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального підходу 

до розгляду питань, порушених заявниками; 

2) вжити заходів для приділення особливої уваги вирішенню проблем, з 

якими звертаються інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, особи, 

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових 

дій та члени їх сімей, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які 

потребують соціального захисту та підтримки;  

3) інформувати заступників сільського голови за напрямками роботи про 

факти невчасного чи формального підходу до розгляду питань, порушених у 

зверненнях громадян; 

4) надавати методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за роботу зі 

зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому; 

5) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян у 

відділах та управлінні, які входять до складу виконавчого комітету сільської ради 

для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян; 

6) продовжити у четвертому кварталі 2021 року роботу по вивченню стану 

організації роботи із зверненнями громадян та вносити відповідні 

пропозиції щодо поліпшення роботи; 

7) забезпечувати умови для реалізації громадянами прав на письмове 

звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої 

відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень; 

 

4. Рішення виконавчого комітету № 136 від 30.06.2021 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян за І півріччя 2021 року» вважати таким, що 

втратило чинність.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Бідненко С.М.  

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 07.10.2021 
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Інформація 

про підсумки роботи зі зверненнями громадян 

за  9 місяців 2021 року 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» Миколаївською сільською радою вживалися заходи 

для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень 

громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення задоволення 

законних прав та інтересів громадян. 

Протягом 9 місяців 2021 року до Миколаївської сільської ради надійшло 119 

звернень, що на 2 звернення менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року (у відсотковому значенні 1,7%). 

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є звернення, що 

стосуються соціального захисту, їх кількість за 9 місяців 2021 року склала 58 та 

становить 48,7 % від загальної кількості. 

Не менш важливими питаннями, що турбували мешканців громади були 

звернення щодо комунального господарства, за звітний період їх надійшло – 37, що 

становить 31,1 % відносно загальної кількості звернень, аграрної політики та 

земельних відносин – 9 (7,6%), забезпечення дотримання законності та охорони 

правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації – 6 

(5,0%), транспорту і зв’язку – 2(1,7%) ,   питання освіти, науково – технічної, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 2(1,7%) ,  екології та 

природних ресурсів -1(0,8%), житлової політики- 1(0,8%), охорони здоров’я -1 ( 0,8 

%) та інші питання -2 (1,7%). 

За  9 місяців 2021 року надійшло 20 колективних звернень, що  на 3 звернення 

більше ніж за аналогічний період минулого року. Здебільшого у колективних 

зверненнях громадяни порушують питання комунального господарства  - 10 

звернень, аграрної політики та земельних відносин – 6 звернень , освіти, науково – 

технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності- 2 звернення, по 

одному зверненню транспорту і зв’язку та охорони здоров’я. 
За підсумками розгляду звернень у звітному періоді позитивно вирішено 64 

(53,8 %) порушених питань, на 47 (39,5 %) – надано роз’яснення, переслано за 

належністю – 2 (1,7), у стадії розгляду - 6 (5,0%) . 

Через Урядову гарячу лінію та Сумський обласний контактний центр до 

сільської ради надійшло 29 звернень. На 28 звернень надані відповіді ,1 звернення 

знаходиться на розгляді. Актуальними залишаються питання комунального 

господарства -11 звернень, медицини – 6 звернень , соціальної політики – 4 

звернення, освіти – 3 звернення, одне питання стосувалось діяльності органів 

місцевого самоврядування .   

Важливу роль у посиленні довіри до сільської влади відіграє особисте 

спілкування керівництва сільської ради з громадянами. Прийом мешканців 
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проводиться відповідно до затвердженого графіку, який розміщений на сайті 

Миколаївської сільської ради та інформаційних стендах. 

За звітний період звернень на «гарячу» лінію не надходило. 

 

 

 

Спеціаліст ІІ категорії  загального відділу  

Миколаївської сільської ради                     Людмила ЖЕЛЕЗНЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

2 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 207 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про стан виконавської дисципліни 

 

Відповідно пункту 2 частини другої статті 52, частини другої статті 54 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши 

інформацію головного спеціаліста загального відділу виконавчого комітету  про 

стан виконавської дисципліни у Миколаївській  сільській  раді за ІІ квартал  2021 

року, з метою підвищення рівня виконавської дисципліни та персональної 

відповідальності за виконання посадових обов’язків, виконавчий комітет 

сільської ради,  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію головного спеціаліста загального відділу /Балаба Ю.О../ про стан 

виконавської дисципліни у Миколаївській сільській раді за ІІІ квартал 2021 

року взяти до відома (додається). 

2. Стан виконавської дисципліни в виконавчих органах ради вважати 

задовільним.  

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

секретарю виконавчого комітету, начальникам відділів сільської ради: 

1) активізувати роботу, спрямовану на своєчасне виконання завдань, 

визначених документами вищих органів влади, рішеннями сільської ради 

та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського 

голови; 

2) систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання 

доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та їх 

попередження; 

3) забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради 

матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації, 

якість та змістовність цієї інформації, дотримуючись регламенту роботи 

виконавчого комітету. 

4. Загальному відділу виконавчого комітету сільської ради (Лещенко  А.М.): 

      1)  здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих   

доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання  

документів з визначенням причин несвоєчасного виконання; 

      2) щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у Миколаївській  

сільській раді, про підсумки інформувати секретаря виконавчого комітету; 
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     3)  надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань   підвищення 

рівня виконавської дисципліни; 

   4. Стан виконавської дисципліни щоквартально розглядати на засіданнях 

виконавчого комітету. 

    5. Рішення виконавчого комітету № 137 від 30.06.2021 року «Про стан 

виконавської дисципліни протягом ІІ кварталу 2021 року» вважати таким, що 

втратило чинність. 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря  виконавчого 

комітету Бідненко С.М.  

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 07.10.2021 
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Інформація про стан виконавської дисципліни   

у виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради 

у ІІІ кварталі 2021 року 

Впродовж ІІІ кварталу 2021 року у сільській раді проводилась робота та 

вживались необхідні заходи з метою забезпечення належного рівня виконавської 

дисципліни, своєчасного і якісного виконання завдань, визначених в документах 

вищих органів влади, депутатських запитах та зверненнях, а також рішеннях 

сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнях і дорученнях сільського 

голови. 

До сільської ради за ІІ квартал 2021 року надійшло 912 документів, що на 95 

листи більше ніж за ІI квартал 2021 року. Взято на контроль 117 документів. 

Питома вага контрольних документів в загальному обсязі вхідної кореспонденції 

складає 8 %. 

На постійному контролі у керівництва сільської ради перебувають 

розпорядження та доручення вищих органів влади. За звітний період до 

виконавчого апарату сільської ради надійшло 12 розпоряджень голови Сумської 

облдержадміністрації.  

На даний час на контролі знаходиться 40 розпорядження голови Сумської 

облдержадміністрації, які надійшли до сільської ради, з урахуванням минулих 

років. 

Сільським головою за звітний період прийнято 172 розпоряджень, з них з 

основної діяльності – 40 розпорядження. 

У виконкомі сільської ради постійно аналізується стан справ  по виконанню 

документів органів влади вищого рівня, посилено персональну відповідальність 

посадових осіб виконавчого комітету сільської ради за своєчасне і  повне 

виконання документів органів влади вищого рівня. Документи органів влади 

вищого рівня доводяться до відома керівників підприємств, установ та організацій, 

які функціонують на території ради та безпосередньо населенню сільської ради. 
Аналіз стану виконання контрольних документів засвідчує, що переважна 

більшість з них виконується у визначені терміни. Але трапляються випадки порушення 

термінів виконання документів.  

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та посилення персональної 

відповідальності за своєчасне і якісне виконання документів загальним відділом сільської 

ради систематично вживається ряд заходів: 

- щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів; 

- щокварталу проводиться аналіз стану виконавської дисципліни; 

- постійно надається методична допомога щодо контрольної роботи та ведення 

діловодства. 

Виконавчий комітет та спеціалісти сільської ради продовжують працювати над 

питаннями, щодо поліпшення організації контролю за виконанням завдань та заходами, 

спрямованими на зміцнення виконавської дисципліни в органі виконавчої влади. 

Таким чином, стан виконавської дисципліни у Миколаївській сільській раді за ІІІ 

квартал 2021 року можна визнати в цілому задовільним. 

 

Головний спеціаліст                                                                     Юлія Балаба 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 208 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про стан готовності об’єктів соціальної сфери,  

житлово - комунальної галузі до роботи в  

осінньо – зимовий період 2021-2022 років 

 

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

місцеве самоврядування в Україні, на виконання  рішення виконавчого комітету 

№ 22 від 28.05.2021 року «Про підсумки проходження опалювального сезону 2020-

2021 років та початок підготовки закладів та установ сільської ради до  осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років», рішення виконавчого комітету № 192 від 

27.08.2021 року «Про стан виконання рішення виконавчого комітету щодо 

підготовки закладів сільської ради до осінньо- зимового періоду», з метою 

виконання заходів затверджених вищезгаданим рішенням, заслухавши інформацію 

начальника відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування щодо 

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

комунального господарства, з   метою якісної та своєчасної підготовки установ, 

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

виконавчий комітет сільської ради,   

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу житлово - комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування Ольшанської А.В. з приводу готовності закладів та установ 

сільської ради, об’єктів житлово - комунальної галузі до роботи в осінньо – 

зимовий період прийняти до відома. /Інформація додається/ 

2. Роботу по виконанню заходів щодо підготовки установ, організацій та об’єктів 

житлово-комунального господарства, розташованих на території Миколаївської 

сільської ради до роботи та якісного функціонування в осінньо – зимовий період 

2021-2022 років вважати завершеною частково (80 % готовності об’єктів соціальної 

сфери до роботи в осінньо зимовий період 2021-2022 років) та виконаною не в 

повному обсязі.  

3. Відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

/Ольшанська А.В./, відділу освіти, молоді та спорту /Макшеєва Н.С./, відділу 

культури та роботи з молоддю /Родя С.В./, керівникам комунальних некомерційних 

підприємств  в термін до 10.10.2021 року закінчити роботи по підготовці 

підпорядкованих об’єктів до роботи в осінньо – зимовий період 2021 – 2022 років. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 07.10.2021 
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Інформація 

про стан підготовки закладів культури  

до опалювального сезону 2021-2022 р  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 «Про підсумки проходження  опалювального сезону 2020-

2021 років та початок підготовки закладів та установ сільської ради до осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років» триває підготовка закладів культури громади 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.  

Станом на 15.09 здійснено наступні заходи: 

- В Постольненському сільському клубі було замінено двері та здійснюється  

утеплення топкової; 

- В Склярівському сільському клубі планується поточний ремонт даху 

вбиральні та сараю для дров; 

- В Лікарському сільському клубі здійснено ремонт котлу (зварювальні 

рооти), часткова заміна підлоги, заміна дверей; 

- В Спаському планується в жовтні 2021 року здійснити ремонт підлоги. 

- В Кекинському сільському клубі здійснено поточний ремонт. 

 Закупівлі дров і пелетів. 

На опалювальний сезон в Миколаївський сільський будинок культури завезено 40 

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

Кекинський об’єкт дозвіллєвої роботи, Спаський об’єкт дозвіллєвої роботи, 

Склярівський сільський клуб та Лікарський сільський клуб частково забезпечені 

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

закупівлі брикетів паливних.   

Також дрова для сільських клубів та об’єктів дозвіллєвої роботи будуть завезені за 

рахунок самозаготівлі. 

Також заплановане навчання кочегарів.  

 

Начальник відділу культури та  

роботи з молоддю                                                Світлана РОДЯ 
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Інформація 

про стан готовності закладів освіти  

до опалювального сезону 2021-2022 р  

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 «Про підсумки проходження  опалювального сезону 2020-

2021 років та початок підготовки закладів та установ сільської ради до осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років» завершується підготовка закладів освіти 

громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Будівлі та топкові 

закладів освіти були обстежені представниками відділу освіти та ФОП Лозовой 

С.І., визначено проблемні питання, після чого був складений план роботи з 

підготовки закладів освіти до опалювального сезону та затверджений відповідним 

наказом відділу. 

Першочергово були проведені тендерні процедури для закупівлі дров і 

пелетів на новий опалювальний сезон. Станом на 29.09.2021 завезено 95% твердого 

палива до закладів освіти, решта 5% буде завезено у листопаді 2021 у КДНЗ 

«Веселка» у зв’язку з тим, що в закладі недостатньо місця для зберігання пелетів 

на увесь опалювальний період. 

Не менш важливим є питання проведення заходів з енергоефективності 

будівель та необхідних поточних ремонтів. Так, на сьогодні здійснено такі роботи: 

- заміна частини вікон у Кровненській та Северинівській школах;  

- відремонтована покрівля та вимощення Лікарського НВК; 

- проведено поточний ремонт топкової Кровненської школи; 

-  замінено необхідні запчастини для котлів КДНЗ «Веселка» та ЗДО 

«Пролісок»; 

- здійснено технічну перевірку димових та вентиляційних каналів топкових 

усіх закладів освіти; 

- здійснено технічний огляд та перезарядку вогнегасників у закладах освіти; 

- пройшли навчання машиністи-кочегари та працівники, відповідальні за 

теплове господарство у закладах освіти; 

- повірено газовий лічильник КДНЗ «Веселка»; 

- проведені ремонтні роботи по електромережі Миколаївського НВК; 

- на стадії завершення винесення лічильників Северинівської ЗОШ та 

Яструбинського НВК. 

Отримано Акти готовності закладів освіти Миколаївської сільської ради до 

опалювального сезону від Держенергонагляду. 

 

 

Начальник відділу освіти,      Наталія МАКШЕЄВА 

молоді та спорту 
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Інформація про стан підготовки 

 закладів  КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

до опалювального сезону 2021-2022 р.р. 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

від 28.05.2021 № 122 «Про підсумки проходження  опалювального сезону 2020-

2021 років та початок підготовки закладів та установ сільської ради до осінньо- 

зимового періоду 2021-2022 років» триває підготовка закладів КНП МСР «АЗПСМ 

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

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

після чого був складений план заходів з підготовки закладів КНП  до 

опалювального сезону та затверджений відповідним наказом закладу №24 від 

24.04.2021 року. 

 Станом на 12.08.2021 амбулаторія забезпечена  100 % - дровами та на  

79,9 % брикетами: 

№ Заклад 

Завезено станом на 12.08.2021 

дрова брикети 

завезено 
Залишок з 

2020-2021 
завезено 

Залишок з 

2020-2021 

1 
Амбулаторія загальної-практики сімейної 

медицини Різдва Пресвятої Богородиці 

28,8 

метрів 

куб. 

5,9 метрів 

куб. 
- 7,78 т. 

Щодо проведення заходів з енергоефективності будівель та необхідних 

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

косметичний ремонт топкових. Проведена частина утеплення фасаду вхідної групи 

амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці. 

Технічний огляд та перезарядка вогнегасників планується на листопад місяць. На  

жовтень-листопад 2021 року заплановане навчання директора та відповідальних за 

теплове господарство у закладах охорони здоров’я.  

На підставі рішення №178 виконавчого комітету від 29.07.2021 року пункт 

здоров’я с. Яструбине перенести в адміністративне приміщення Яструбинського 

старостинського округу Миколаївської сільської ради до 15.10.2021 року. 

Підготовку закладів КНП завершити до роботи в осінньо-зимовий період  до 

15 жовтня 2021 р. 
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КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО   

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

«АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ с. ПОСТОЛЬНЕ» 

 

 

Інформація про підготовку до опалювального сезону 2021-2022 р.р. 

 

 Приміщення амбулаторії до опалювального сезону готове: 

- відремонтовано димохід у топковій; 

- замінено запасні двері; 

- отримано дозвільні документи для підключення газу. 

 

 

Приміщення Северинівського ПЗ, розташоване за адресою с.Северинівка  

вул. Шевченка б.5, вилучено з оперативного управління (рішення 13 сесії 

Миколаївської сільської ради № 04 від 23.09.2021року) 

 

 

 

 

Головний лікар                                                          Роман БІЛІНСЬКИЙ 
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  Інформація про стан підготовки адмінбудівель сільської ради  

до опалювального сезону 2021-2022 р. 

 

 

 

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

 

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

Яструбине перевести в адміністративне приміщення Яструбинського старостинського 

округу Миколаївської сільської ради до 15.10.2021 року.                                      

Проведено роботу по підведенню води в приміщення. 

Також в жовтні 2021 року буде проведено поточний ремонт внутрішніх приміщень 

адміністративної будівлі Миколаївської сільської ради за адресою: с. Яструбине. 

вул.Кооперативна,2. 

 

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

           

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

необхідно провести поточний ремонт туалету, а саме: 

- шпаклювання стелі та стін; 

- кладка плитки на підлогу в приміщенні туалету; 

- кладка плитки на підлогу в приміщенні топкової. 

Всі необхідні матеріали є. Поточний ремонт буде проведено в жовтні 2021 року.                                                                                                                            

 

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

 

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

початку опалювального сезону здійснити переведення фінансового управління сільської 

ради  в адміністративне приміщення будинку культури с. Северинівка.               Для 

створення робочих умов проведено два заходи:                                                               - 

придбання  генератору для забезпечення резервного електроживлення приміщення 

будинку культури за адресою: вул. Молодіжна 5 с. Северинівка;                                                                                                                                                                                  

-  здійснено підключення до синхронного порту сервера Провайдера для доступу до 

мережі Інтернет.                                                                                                                                                                                

Станом на сьогодні проводяться роботи пов’язані з переїздом фінансового управління 

до Будинку культури. 

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

засідань).                                                                                                                                                                              

В топковому приміщенні здійснено підкладання підкладки під котел.                                                   

 

 

Громадський будинок за адресою: с. Северинівка  вул. Молодіжна, 5                                    

Будинок планується застосувати для «Поліцейського офіцера громади». Тому в цьому 

році заплановано здійснити поточний ремонт внутрішніх приміщень (тендер). 
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Громадський будинок  за адресою: с. Кровне вул. Центральна, 92                                             

 

В адміністративному приміщенні  проведена  робота по заміні дверей. 

Станом на сьогодні розпочалась робота по заміні  старих вікон на металопластикові.                                                                              

 

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

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

системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності 

вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних 

системах та для забезпечення належної організації добового балансування  природного 

газу Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» були 

надані послуги по обслуговуванню вузла обліку газу в адміністративних приміщеннях 

сільської ради за адресами: 

- вул. Центральна, 92 с. Кровне; 

- вул. Шевченка,1 с. Миколаївка; 

- вул. Садова,18 с. Кекине.   
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Виконання  запланованих заходів 

щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сільської ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальні виконання 

заходу 

1 Поточний ремонт колодязів та 

облаштування надбудов 

 

травень-

жовтень 

Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

виконано 

2 Виконання робіт по об'єкту: 

«Будівництво водогону по вул. 

Низова, вул. Жовтнева та вул. 

Шевченка в с. Яструбине 

Сумського району Сумської 

області» 

(перший етап, з урахуванням 

виділення черговості 

будівництва» 

серпень-

листопад 2021 

Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

не виконано, 

проект з 

урахуванням 

виділення 

черговості 

будівництва 

виготовлений. 

На сьогодні 

проект 

знаходиться 

на експертизі 

3 Реконструкція вуличного 

освітлення населених пунктів 

сільської ради: 

-(КТП 76)вул. Шкільна, вул. 

Зарічна с.Капітанівка ; 

-(КТП 244) вул. Першотравнева 

та Іванова с. Мар'ївка; 

-(КТП247) вул. Козацька та 

Прянішнікова с.Рогізне. 

жовтень 2021 Рябуха В.С.  

Ольшанська А.В. 

Прийменко Р.М. 

на стадії 

підключення 

4 Заміна лічильників активної 

електроенергії на наступних 

об'єктах: 

КТП-352,с.Васюківщина 

КТП-74, с. Софіївка 

КТП-75, с. Склярівка 

КТП-753,с.Постольне 

КТП-817,с.Склярівка 

червень 2021 Рябуха В.С.  

Ольшанська А.В. 

Прийменко Р.М. 

виконано 

5 Грейдерування доріг на території 

Миколаївської сільської ради 

 

травень-

вересень 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

виконано 
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6 Капітальний ремонт 

гідроспоруди в с. Кекине 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

не виконано, 

на сьогодні 

ведеться 

обстеження 

гідроспоруди 

з метою 

виготовлення 

проекту 

7 Укріплення проїжджої частини 

гідроспоруд  с. Спаське, та 

с.Мар'ївка 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

група «Благоустрій» 

виконаний 

захід з 

підсипання 

битої цегли 

гідроспоруди 

с.Спаське 

8 Ремонт містка, що з'єднує вул. 

Садову та Першотравневу с. 

Кровне 

липень- 

жовтень 2021 

Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

виконується 

(тендерна 

процедура) 

9 Капітальний ремонт дороги по 

вул .Шевченка від буд. № 1 до 

буд.№ 43 в с. Миколаївка 

Сумського району Сумської 

області  

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

захід 

виконується 

10 Ремонт комунальної дороги по 

вул. Гірська, 14  с. Кровне 

2021 Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

виконується 

11 Придбання материалів та 

виготовлення зупинок 

очікування: 

-с. Миколаївка вул. 

Першотравнева 

-с. Яструбине вул. Жовтнева 

-с. Руднівка вул. Центральна 

-с.Северинівка 

- с.Мар'ївка 

червень -

листопад 

Рябуха В.С. 

Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

група «Благоустрій» 

виконується 

12 Придбання та встановлення 

каналізаційних люків по 

території Миколаївської 

сільської ради 

2021 Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

група «Благоустрій» 

не виконано 
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13 Встановлення вказівних знаків з 

назвами вулиць населеного 

пункту с.Миколаївка 

2020-2021 Ольшанська А.В. 

Гончаренко О.В. 

група «Благоустрій» 

виконано 

14 Ремонт меморіальної стіни в с. 

Кекине 

квітень-

травень 2021 

Рябуха В.С. 

 

виконано 

                                                                                                  

Виконання  інших заходів 

щодо підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сільської ради 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 роки 

 

 

 Об'єктів дорожньо-мостового господарства. 

 

1. Виконується захід з поточного ремонту дороги по вул. Незалежна с. 

Миколаївка. 

2. Підсипання доріг на території Миколаївської сільської ради. 

3. Планується надати дозвіл на встановлення чотирьох дорожніх знаків № 3.15., 

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

заборонено», які будуть встановлені з метою збереження дамби, яка 

розташована в с. Яструбине між вул. Мічуріна та вул. Центральна. 

4. Планується встановити  дорожній знак № 2.1., згідно ДСТУ 4100-2014 «Дати 

дорогу» за адресою с. Северинівка вул. Молодіжна 

5. З метою надання сучасного зовнішнього вигляду, формування іміджу 

населених пунктів виконується захід по встановленню інформаційної стели 

(вивіска-вказівник) при в’їзді в населені пункти: с. Миколаївка, с. Кекине, с. 

Капітанівка, с. Кровне, с. Яструбине. 

6. Виконується захід щодо поточного ремонту пішохідних переходів між вул. 

Шевченка та вул .Кооперативна с. Яструбине. 

7. Групою «Благоустрій» виконується поточний ремонт зупинки очікування с. 

Кровне, вул. Центральна (облаштування підлоги та даху зупинки). 

8. Групою «Благоустрій» виконано захід з очищення водоскидної дренажної 

труби, яка розташовано на комунальній дорозі за адресою: вул. Болгарська,                 

с. Лікарське . 

 

Вуличне освітлення 

На сьогодні проводиться тендерна процедура з реконструкції вуличного освітлення 

за наступними адресами: 

- КТП 727, вул. Зарічна, Польова, Гірська с. Кровне; 

- КТП 712, вул. Зарічна с. Руднівка; 

- КТП 197, вул. Зарічна с.Кровне. 
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Групою «Благоустрій» виконані роботи по підключенню вуличного освітлення від 

діючої мережі за наступними адресами: 

 

Назва населеного 

пункту та адреса 

Протяжність підключення Витрати на матеріал, 

тис. грн 

с. Капітанівка, вул. 

Зелений Лужок 

400 метрів 10 000 

с. Миколаївка вул. 

Перемоги (спортивний 

майдачик) 

50 метрів 2 300 

с. Вербове  200 метрів 5 000 

с. Кекине, вул. 

Центральна  

30 метрів 2 000 

с.Софіївка, вул. 

Центральна  

150 метрів 4 600 

с.Северинівка , 

вул.Гагаріна  

100 метрів 4 400 

Загальна вартість, тис.грн. 27 700 

 

Об'єкти водопровідно-каналізаційного господарства та інше питне господарство. 

 

Виконано захід з поточного ремонту водогону в с.Кекине (ремонт засувок до 

100мм, прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб 

ф100мм, протягування труб поліетиленових ф 50мм, устаткування поліетиленових 

відводів, колін, патрубків, переходів ф110мм). 

Вартість послуги склала 14 401 тис.грн. 

 

Групою «Благоустрій» надавалась допомога ремонту водогону в с.Склярівка. 

 

Здійснено захід з поточного ремонту водонапірної вежі за адресами: с. Кровне, с. 

Миколаївка, с. Постольне. 

Загальна вартість послуги склала 7 970 тис. грн  

 

Енергетиком Миколаївської сільської ради був здійснений захід по 

переобладнанню автоматики для водонапірних веж за адресами: с. Кровне вул. 

Шляхівська,                          с. Мар'ївка, с.Северинівка. 

Фінансування матеріалів вищезазначених заходів склало 3000 тис.грн 

 



 2

7 

Виконано захід по заміні насосів на артезіанських свердловинах с. Капітанівка та                  

с. Северинівка. 

 

Встановлено огорожі санітарно-захисної зони на артезіанських свердловинах та 

баштах за адресами: с. Кекино та с. Мар'ївка.  

Фінансування заходу склало 20 000тис.грн. 

 

Виконано захід з очищення та хлорування водонапірних веж за адресами:                           

-с. Миколаївка вул. Перемоги; 

-с. Миколаївка вул. Пролетарська; 

-с. Кровне вул. Шляхівська; 

-с. Кровне вул. Гірська; 

-с. Северинівка. 

 

Також виконано захід з очищення фільтра станції другого підйому та хлорування 

артезіанської свердловини в с. Степаненкове. 

Виконується захід з  очищення та хлорування питних колодязів в кількості 32 шт 

(додаток 3).   

З метою відновлення, підняття рівня води у джерелі, проведено захід з поточного 

ремонту колодязів. а саме, поглиблення джерела питної води за допомогою 

встановлення додаткових кілець за адресами: вул .Садова та вул. Польова с. 

Яструбине. 

Протягом року за договором укладеним з ДУ Сумський обласний лабораторний 

центр МОЗ України виконується послуга з проведення лабораторних досліджень 

питної води на території Миколаївської сільської ради. 

Комплексна підготовка житла соціально незахищеного населення. 

Групою «Благоустрій» виконано поточний ремонт приміщення в будинку за 

адресою вул. Незалежна с. Миколаївка. 

Виконано захід з ремонту даху в житловому будинку по вул.Центральна,1 с. 

Руднівка. 

Планується виконати захід з ремонту та фарбуванню даху в житловому будинку 

с.Рогізне. 

 

 

 

 

 

 



 2

8 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 209 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про оптимізацію та впорядкування діючих програм,  

які фінансуються за рахунок бюджету 

територіальної громади 

(житлово комунальне господарство) 

 

             Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування  в 

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

рахунок бюджету територіальної громади за напрямком «житлово комунальне 

господарство», заслухавши інформацію начальника відділу житлово комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування Миколаївської сільської ради, з метою 

перегляду, переоцінки та впорядкування діючих програм за відповідним 

напрямком, виконавчий комітет сільської ради,   

вирішив: 

1. Програми, що фінансуються з бюджету територіальної громади 

Миколаївської сільської ради за напрямком ««житлово комунальне 

господарство»» (згідно з переліком, що додається), які діятимуть у 2021 році 

та наступних роках, вважати актуальними¸ але  такими, що  потребують 

внесення змін, перегляду заходів і завдань, обсягів та джерел фінансування. 

2. Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування Ольшанській А.В. підготувати на чергове засіданні сільської 

ради проекти рішень про внесення змін до діючих програм за напрямком 

«житлово комунальне господарство» відповідно до поданих зауважень 

виконавчого комітету.  

 

 

 

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 210 

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», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. Гончаренку Сергію Миколайовичу на видалення 1 (одного) дерева за 

адресою: с. Северинівка, вул. Калинова (згідно акту № 31 від 13 серпня 2021). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій 

І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у порядку 

згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного стану. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                               Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 211 

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», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.2. Лучанінову Володимиру Миколайовичу на видалення 3 (трьох) дерев за 

адресою: с. Северинівка, вул. Гагаріна, 2/3 (згідно акту № 32 від 27 серпня 

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 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 212 

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», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.3. ФОП Подзігуну Віктору Петровичу на видалення 104 (сто чотирьох дерев) 

дерев за адресою: с. Яструбине, обочина ділянки дороги від  вул. Слобідка 

до вул. Садова (згідно акту № 33 від 06 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 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 213 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. -------------------- 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

----------------. жительки села -------------------, Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село -------------------------------, Сумського 

району Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі --

----------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

----------------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 

28.09.2021: село -------------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати --------------------------- звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
 

 



 3

3 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 214 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. --------------.  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

------------------ жительки села --------------------------- Сумського району про 

присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: село ---------------------------------- 

Сумського району Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ----------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному  на праві власності гр. ---------

----------------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 

28.09.2021: село --------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------------ звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 215 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. ----------------  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

-------------- жительки села --------------------------, Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: ------------------------------ Сумського району 

Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі ------------

-----------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

-------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 28.09.2021: село 

---------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати --------------------- звернутися до Державного реєстратора, з метою 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 216 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. ---------------------  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

------------------------ жительки села ----------------------, Сумського району про 

присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: село ---------------------------

Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ----------------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

---------------- відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 28.09.2021: 

село ------------------------------ Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------------- звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 217 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. -------------------  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

--------------------. жителя села -------------------Сумського району, про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село ----------------------------, Сумського 

району Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі --

-------------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

--------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 28.09.2021: 

село --------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ---------------------- звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 218 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. -------------------  

про присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

----------------- жителя села --------------------------, Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село ------------------------------, Сумського 

району Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі --

-----------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

--------------------- відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 

28.09.2021: село ------------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати -------------------------- звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 219 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. -------------------  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

------------------ жителя села ------------------------- Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село Миколаївка, вулиця ----------------------

------ Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ---------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

---------------------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 

28.09.2021: село -------------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------------ звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 220 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. ---------------------  

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

-------------------------. жителя села --------------------------- Сумського району про 

присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом 

житлового будинку, який знаходиться за  адресою: ----------------------------------------

--- Сумського району Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ------------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

-----------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 28.09.2021: 

село ----------------------------------- Сумського району, Сумської області.  

2. Рекомендувати -----------------------. звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 221 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про розгляд заяви гр. --------------------- 

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

-----------------. жительки села ---------------------- Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село ------------------------------------, 

Сумського району, Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі -----------------а, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. 

Великодній Наталії Олександрівні, відповідно до договору про поділ нерухомого 

майна від 28.09.2021: село ------------------------------------------------------- Сумського 

району, Сумської області.  

2. Рекомендувати ------------------ звернутися до Державного реєстратора, з метою 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 222 

30.09.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про розгляд заяви гр. ------------------ 

щодо присвоєння адреси 

житловому будинку 

  

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», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання № 03 від 21.09.2017 року «Про затвердження Положення про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) 

об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області», розглянувши та обговоривши заяву гр. ------

------------------. жительки села ------------------- Сумського району про присвоєння 

адреси житловому будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового 

будинку, який знаходиться за  адресою: село ----------------------------- Сумського 

району Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі --

----------------------, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти адресу житловому будинку належному на праві власності гр. ----------

----------------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 

28.09.2021: село -------------------------------------- Сумського району Сумської 

області.  

2. Рекомендувати ----------------------------. звернутися до Державного реєстратора, з 

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

 

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.10.2021 


