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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.11.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про укладання на 2022 рік угод про співпрацю 

Керуючись статтею 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, заслухавши інформацію начальника фінансового управління Пашкурової 

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

установами та організаціями, яким із бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади планується  у 2022 році виділення субвенцій на 

забезпечення їх діяльності чи виплату компенсації за надані послуги, виконавчий 

комітет  сільської ради, 

вирішив: 
 

1. Схвалити укладання угод про 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.); 

- комунальною установою «Центр надання  соціальних  послуг» Степанівської 

селищної ради (відповідальна Глиненко Л.М.); 

- Сумською районною радою щодо виплати компенсації фізичним особам, які 

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

- Сумською районною радою на забезпечення діяльності «Об’єднаного трудового 

архіву Сумської районної ради»  (відповідальна Пашкурова В.В.); 

- комунальною установою Сумської міської територіальної громади «Сумська 

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

- Тростянецькою міською радою на забезпечення діяльності притулку для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі 

(відповідальна Глиненко Л.М.). 

2. Виконавчому комітету (Бідненко С.М.) та фінансовому управлінню 

(Пашкурова В.В.) підготувати та подати на розгляд сесії Миколаївської сільської 

ради рішення про укладання договорів на передачу міжбюджетних трансфертів у 

2022 році з вищезазначеними територіальними громадами.  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ    

    Оприлюднено 08.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.11.2021                                                                                  с. Миколаївка 

   

Про затвердження списку на передплату 

періодичних видань для бібліотек  

Миколаївської сільської ради 

 

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою забезпечення належної роботи бібліотек Миколаївської 

сільської ради, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Провести передплату періодичних видань на 2022 рік для бібліотек 

Миколаївської сільської ради до 20 листопада 2021 року .  

 

2. Затвердити список періодичних видань, які рекомендовані до передплати 

для бібліотек Миколаївської сільської ради на 2022 рік  (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

 

 

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ  

Оприлюднено 08.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.11.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про  поміщення в державний  

заклад особи похилого  віку 
 

Відповідно підпункту 2 пункту «б» статті 34, статті 40, пункту 1 статті 52, 

пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши начальника відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. щодо розгляду заяви гр. ------------------------,  

який зареєстрований  за адресою: село -------------------- Сумського району Сумської 

області, особи похилого віку, який не може самостійно здійснювати догляд за 

собою, одиноко проживаючий, та потребує влаштування в державний заклад для 

людей похилого віку, з метою захисту прав та свобод одиноких громадян похилого 

віку, забезпечення їх необхідними умовами для проживання, виконавчий комітет 

сільської ради  

вирішив: 

 

1. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. забезпечити здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо влаштування гр. -------------------, ------------------

-- р.н.,  жителя села --------------------------- Сумського району Сумської області 

до державного будинку – інтернату для осіб похилого віку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Бідненко С.М.  
 

 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій  САМОТОЙ 
 

 

 

Оприлюднено 08.10.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  
.11.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про  поміщення в державний  

заклад особи похилого  віку 
 

Відповідно підпункту 2 пункту «б» статті 34, статті 40, пункту 1 статті 52, 

пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

заслухавши начальника відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. щодо розгляду заяви гр. -------------------,  

який зареєстрований  за адресою: село --------------------------- Сумського району 

Сумської області, особи похилого віку, який не може самостійно здійснювати 

догляд за собою, одинокий, та потребує влаштування в державний заклад для 

людей похилого віку, з метою захисту прав та свобод одиноких громадян похилого 

віку, забезпечення їх необхідними умовами для проживання, виконавчий комітет 

сільської ради  

вирішив: 

 

1. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. забезпечити здійснення передбачених 

законодавством заходів щодо влаштування гр. ---------------------, ---------------

------- р.н., жителя села ---------------------------- Сумського району Сумської 

області до державного будинку – інтернату для осіб похилого віку.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Бідненко С.М.  
 

 

 

 

Сільський голова                                                     Сергій  САМОТОЙ 

 

 

 

 

Оприлюднено 08.10.2021 


