
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 223

28.10.2021                                                                                  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 Шамо-
ти  Григорія  Олександровича  та  Федірко  Вячеслава  Івановича,  жителів  вулиці
Пролетарська села Миколаївка щодо уточнення  місця розташування належного
їм на праві спільної часткової власності житлового будинку, та пропозиції вклю-
чити розгляд поданих заяв до порядку денного засідання виконавчого  комітету,
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Включити до порядку денного засідання виконавчого комітету додаткові пи-

тання: 

1.1. Про упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в селі 
Миколаївка.

1.2. Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 88 від 
28.04.2021 року.

   
Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.11.2021 року 



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 224

28.10.2021                                                                           с. Миколаївка

Про схвалення звіту щодо виконання бюджету  Ми
колаївської сільської  територіальної громади за 9 
місяців 2021року 

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про
виконання дохідної та видаткової частин бюджету Миколаївської сільської тери-
торіальної громади за 9 місяців 2021 року відповідно до пункту 4 статті 80 Бю-
джетного кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий  комітет   сі-
льської 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 бю-
джету –  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  сі-
льської  територіальної громади за  9 місяців    2021 року».

        Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 



Звіт
 щодо виконання бюджету  Миколаївської сільської  територіальної громади

за 9 місяців 2021 року

Фактично за 9 місяців 2021 року до бюджету Миколаївської сільської  тери-
торіальної  громади  мобілізовано  58 085,4  тис.грн,  у  тому  числі  до  загального
фонду бюджету - 55 661,5 тис. грн; до спеціального фонду бюджету - 2 423,9 тис.
грн.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету ви-
конані на 105,1%, у тому числі по власним надходженням - на 106,7% (понад план
отримано  2 714,9  тис.грн).  Планові  показники  надходження  доходів  до  спеці-
ального фонду бюджету виконані на 107,0%, у тому числі по власним надходжен-
ням - на 112,6% (понад план отримано 158,0 тис.грн).

У порівнянні  з  відповідним  періодом минулого року доходи загального
фонду бюджету  по власним надходженням збільшилися на 24,9%; доходи спеці-
ального фонду бюджету – на 33,8%.

Бюджетоутворюючим джерелом є податок та збір на доходи фізичних осіб,
який займає 73,5% у сумі  власних надходжень загального фонду бюджету.  За
звітний період надходження цього податку до бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади склали  31 679,0 тис.грн.  Якщо порівнювати з відповід-
ним періодом 2020 року, то приріст  склав 21,2 % або 5 534,9 тис. грн.  Цей при-
ріст відбувся за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021
року та за рахунок надходження  податку від платників, що раніше сплачували
ПДФО до бюджету  Яструбинської сільської ради.

Незначну частку у доходах загального фонду бюджету становить податок
на  прибуток  підприємств.  До  бюджету  громади  його  сплатило   КП  «Рембу-
дсервіс».  У звітному періоді  сума  податку  склала   12,9  тис.грн,  що у  6  разів
більше, ніж за  аналогічний період 2020 року. 
              Рентна плата та  плата  за  використання інших природних ресурсів
за 9 місяців  2021 року склала 12,7 тис.грн, що у 2,3 рази більше, ніж за  аналогі-
чний період 2020 року. Це пов’язано зі збільшенням  площі санітарної вирубки лі-
сових насаджень. 

Акцизний податок у структурі дохідної частини загального фонду бюджету
складає всього 0,3 %. За 9 місяців 2021 року до бюджету громади надійшло 124,5
тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження збільши-
лись на 3,7  % або 4,4 тис.  грн,  що пов’язане із  зростанням цін на  підакцизні
товари.

Місцеві  податки  є  другим  значущим  джерелом  наповнення  бюджету
громади.  Питома вага  їх  у власних надходженнях загального фонду бюджету
складає 25,2%. За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету надійшло
10 885,9 тис.грн місцевих податків. У порівнянні  з 9 місяцями 2021 року приріст
склав  41,3 % або 3 180,7 тис.грн. Збільшення відбулося за рахунок проведення у
1 півріччі 2021 року  аукціонів по продажу права оренди на земельні ділянки,  а
також за рахунок сплати податків платниками Яструбинської сільської ради, яка
увійшла  до  складу  Миколаївської  сільської  територіальної  громади з  01  січня
2021 року.
        У структурі  місцевих податків  податок на майно є  вагомим джерелом



наповнення бюджету громади. За  звітний період надійшло 6 146,9 тис.грн вище-
зазначеного податку, що становить 14,3% власних надходжень бюджету. У порі-
внянні  з  аналогічним  періодом  2020  року  приріст  надходжень  цього  податку
склав 32,3% або 1 502,1 тис.грн.  

Другим вагомим джерелом у структурі місцевих податків є єдиний податок,
питома вага якого у власних надходженнях загального фонду бюджету за 9 міся-
ців  2021  року  склала  11,0%.  До  бюджету  громади  надійшло
4 739,0 тис.грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 54,9% або
1 678,6 тис.грн більше. Це пояснюється збільшенням кількості платників єдиного
податку 3 групи, які сплачують єдиний податок у відповідності до об’єму реалі-
зованої продукції, а також за рахунок сплати податків платниками Яструбинської
сільської ради, яка ввійшла до складу Миколаївської громади.

Неподаткові  надходження  за  9  місяців  2021  року  по  загальному  фонду
склали 375,9 тис.грн, що на 33,8% або 191,9 тис.грн менше ніж  за відповідний
період 2020 року. Це пояснюється  значним зменшенням надходження у 2021 році
до бюджету громади екологічного податку, що не дало можливість  укласти до-
говір банківського строкового вкладу та отримувати відповідні відсотки. Також
на 42% зменшилися надходження  від адміністративного збору за державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно.

         Дохідна частина спеціального фонду бюджету громади  включає екологі-
чний податок (18,2% від загальної  суми надходження до спеціального фонду),
надходження  від  плати  за  послуги,  що  надаються   бюджетними  установами
(41,2%),  благодійні  внески, гранти та подарунки (38,3%), та  інші надходження
(2,2%). До цільових фондів Миколаївської сільської територіальної громади за 9
місяців 2021 року кошти не надходили.

Надходження  екологічного  податку  за  звітний  період  склали
257,6 тис.грн, що на 14,7% або 44,4 тис.грн менше ніж планувалося. У порівнянні
з аналогічним періодом 2020 року надходження  зменшилися на 44,0% або 202,7
тис. грн.

Планові показники по власних надходженнях  бюджетних установ виконані
на 118,0%. До бюджету залучено  1 124,1 тис.грн,  що у 1,9 раз більше ніж за
аналогічний  період  2020  року  (приріст  склав  528,8  тис.грн).  У  зв’язку  з  за-
провадженням карантинних обмежень у закладах освіти, та у зв’язку з  проведен-
ням капітального ремонту харчоблоку Миколаївського НВК недоотримано запла-
новані кошти від батьківської плати за харчування дітей загальною сумою 333,9
тис.грн.   По іншим джерелам власних надходжень бюджетних установ до бю-
джету у звітному періоді надійшло 541,5 тис.грн, а саме: за кошти ФОП Малюк
О.М. придбаний баян для Постольненського клубу, від Міністерства соціальної
політики України безкоштовно надійшло  комп’ютерне обладнання для відділу
муніципальних послуг Миколаївської сільської ради, Сумська обласна бібліотека
безкоштовно здійснила поповнення бібліотечного фонду книгами, Департамент
освіти  Сумської ОДА безкоштовно передав шкільним закладам освіти Миколаї-
вської ТГ підручники.

За  9  місяців  2021  року  до  бюджету  громади  надійшло   13 543,2  тис.грн
трансфертів із державного та обласного бюджетів, що становить 100% до запла-
нованого. 
      Із них по загальному фонду надійшло 12 531,7 тис.грн, а саме: 



 - освітня субвенція з державного - 11 729, 5 тис. грн;  
 - субвенція з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій – 65,0 тис. грн;
       - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на
надання державної підтримки особам з    особливими освітніми потребами – 92,8
грн; 

  - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на
забезпечення якісної,  сучасної  та доступної  загальної  середньої  освіти НУШ –
285,2 тис.грн;

  - інші субвенції з районного бюджету для забезпечення діяльності Лікарсько-
го НВК - 239 500 грн; 

  - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я -
119 800 грн.
          По спеціальному фонду - 1 0115 000 грн, а саме: 

- субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на
фінансове забезпечення  будівництва,  реконструкції,  ремонту і  утримання авто-
мобільних доріг – 1 000 000 грн; 

-  інша  субвенція  з  районного  бюджету  для  придбання  предметів  довго-
строкового користування для Лікарського НВК - 11 500 грн. 

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року обсяг трансфертів до бюджету
громади збільшився на 31,1% за рахунок збільшення обсягу освітньої субвенції з
державного бюджету та субвенції на «Нову українську школу».

За звітний період видатки з бюджету  Миколаївської сільської територіальної
громади склали 54 553,3 тис.грн, що на 30,2% більше у порівнянні з відповідним
періодом 2020 року. Видатки загального фонду у звітному періоді склали 51 057,7
тис. грн, спеціального фонду – 3 495,6 тис. грн. Освоєно 84,9% до затверджених
планових призначень.

На соціально – культурну сферу спрямовано 62,0% загального  обсягу ви-
датків бюджету громади. Це 33 849,0 тис.грн, у тому числі:

на галузь освіти спрямовано  26 100,5 тис.грн;
на галузь охорони здоров’я – 3 181,3 тис.грн;
на соціальний захист та соціальне забезпечення –  1 337,1 тис.грн;
на галузь культури і мистецтва – 2 681,1 тис.грн;
на галузь фізичної культури та спорту – 548,9 тис. грн.
Виконання  планових  показників  за  9  місяців  2021  року  по  видаткам  на

соціально – культурну сферу в середньому складає 89,5%. Але, у порівнянні зі
аналогічним  періодом 2020  року  видатки  на  освіту  збільшилися  на  40,5%;  на
охорону здоров’я більше у 2,3 рази; на соціальний захист та соціальне забезпечен-
ня – на 54,1%; на культуру і мистецтво – на 11,7%; на розвиток фізичної культури
та спорту  - у 2 рази.

Видатки  на  житлово-комунальне  господарство  у  звітному  періоді  склали
2 738,4 тис.грн. Планові показники виконані лише на 76,8%. При цьому, у  порі-
внянні зі відповідним періодом 2020 року видатки на ЖКГ зросли на           13,7%.

Видатки  на  будівництво  та  регіональний  розвиток  за  звітний  період
становлять 1 048,0 тис.грн, це 70,2% до запланованого. Ремонт харчоблоку Мико-



лаївської НВК ще не закінчений, станом на 01.01.2021 виконавець не надав акти
виконаних робіт. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року фактичні ви-
датки на будівництво та регіональний розвиток збільшилися на 40,3%.

Видатки на розвиток дорожнього господарства  становлять 1 332,6 тис.грн.
Це 36,1% до запланованих видатків. Роботи на сьогодні ще повністю не заверше-
ні, виконавцем не надані акти виконаних робіт. У порівнянні з аналогічним пері-
одом 2020 року фактичні видатки на розвиток дорожнього господарства збільши-
лися у 3,3 рази.

За 9 місяців 2021 року інші видатки бюджету склали: на утримання апарату
управління сільської ради та виконавчих органів - 8 530,2 тис.грн (це 91,9% до
запланованих);  на  заходи  з  землеустрою  –  221,  тис.грн  (це  84,4%  до  запла-
нованих); на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій – 358,2 тис.-
грн  (це  87,5%  до  запланованих);  на  охорону  навколишнього  природнього
середовища  – 205,9 тис.грн (це 75,7% до запланованих); на іншу економічну дія-
льність – 12,0 грн (це 43,0% до запланованих показників).

Загальний  обсяг  трансфертів,  переданих  до  бюджетів  усіх  рівнів,  за
9 місяців 2021 року склав 11,4 % загального обсягу видатків бюджету громади
або 6 242,5 тис.грн, із яких 52,9% або 3 300,3 тис.грн – це реверсна дотація.

В зв’язку з виробничою необхідністю кошти резервного фонду бюджету бу-
ли перерозподілені на надання одноразової  грошової допомоги для мешканців,
чиї  будівлі  постраждали  внаслідок  буревію  –  50,0  тис.грн;  а  також  на  спів-
фінансування капітального ремонту харчоблоку та їдальні Миколаївського НВК –
300,0 тис.грн.

Начальник фінансового управління                            Вікторина ПАШКУРОВА



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 225

28.10.2021                                                                                  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 03.11.2021 року 



Звіт   про  виконання  Програми  благоустрою  населених  пунктів  Миколаї-
вської сільської ради     на 2021 - 2022 роки за наступними заходами:

1.    Забезпечити організацію ефективного управління у   сфері поточного обслу  -  
говування та утримання     та ремонту мереж           вуличного  /      зовнішнього         освітлення на  
території         Миколаївської         сільської     ради  .

Групою «Благоустрій» виконані  роботи по підключенню вуличного освітлення
від діючої мережі за наступними адресами:

Назва населеного пу-
нкту 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.Га-
гаріна 

100 метрів 4 400

Загальна вартість, тис.грн. 27 700

В цьому році замінено 48 вуличних світильників на території Миколаївської сі-
льської ради.

2.   Придбання         електролампочок,         освітлювального         устаткування,         проводів, кабелю,  
бензину, газу,         бензину,     диз.палива,      сапок, лопат, шланг,       запчастин до         га  -  
зонокосарок та         іншого         господарського та         садового інвентарю,      матеріалів та     
обладнання
В цьому році придбано запчастин:
- запчастини до трактору на суму 20 192 тис. грн;
- запчастини до косарок на суму 38 410 тис. грн;
-двигун до ГАЗ на суму 12 000 тис. грн;
- запчастини до мотокос -7 410 тис. грн;
- бензопила вартістю 5 739 тис. грн.
Придбання ГСМ на загальну суму 120 000 тис. грн, а саме:
-ДП 2100л  вартістю 53 180 тис. грн; 
-ГАЗ 2200л вартістю 35 536 тис. грн;
-бензин А-92 1100 л вартістю 29 814 тис .грн;
-бензин А-95 50 л вартістю 1 470 тис.грн.
Придбано вуличні  світильники в кількості 48 штук, загальна вартість придбання 



склала 34 540 тис.грн.
3.Видалення         чагарників,         спилювання     сухих     та     аварійних  дерев     та     здійснення  
санітарної вирубки                  сухостою  
За договором КП «Зеленбуд» на території сільської ради видалено 36 аварійних
дерев. 
Вартість послуги з видалення аварійних дерев склала 150 000 тис.грн.
На сьогодні планується скласти договір з КП «Зеленбуд» на 49 000 тис.грн для
видалення аварійних дерев за новим переліком.
Групою «Благоустрій» постійно здійснюється робота з видалення чагарників та
санітарної вирубки сухостою на території сільської ради.
4. Забезпечити     зимове утримання доріг та     розчищення від         снігу, послуги         спеці  -  
алізованої         техніки,     придбання      палива.  
В групі «Благоустрій» сільської ради є обладнання для трактору, за допомогою,
якого в період негоди розчищаються комунальні дороги.
Також сільська рада  звертається до ДП «Дороги Сумщини», агрофірм, сільських
та фермерських господарств  з проханням надати території сільської ради послу-
ги з розчищення комунальних доріг від снігу.
В цьому році  сільською радою до  кінця  року  буде  придбано   піщано-соляну
суміш в кількості 60 тон, вартість якої складає 36 000 тис. грн.
5. Утримання в         належному стані         комунальних доріг         (гравіювання,         профілювання)  
узбіччя         доріг,         систематичне         прибирання     порослі  
Групою «Благоустрій» постійно здійснюється систематичне прибирання порослі
та сміття з узбіч доріг території сільської ради.
Також в цьому році були надані послуги з грейдерування доріг території сільської
ради.
Послуги були надані в наступних населених пунктах: Спаське, Кровне, Руднівка.
Склярівка, Бурчак, Лікарське, Яструбине, Степаненкове.
Вартість послуги склала 49 000 тис.грн.
6.Витрати на         утримання     легкового     авто (придбання         паливо-мастильних         матері  -  
алів,         автозапчастин,         технічне         обслуговування,         поточний ремонт та         інше)  
Придбання   автозапчастини  для легкових  автомобілів  (таврія,  фольксваген)   в
цьому році склало  близько 20 000 грн
Технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів (ВАЗ, фольксваген) –
13 570 тис. грн
7. Придбання та         встановлення         вказівників     з     назвами                           вулиць населених         пу  -  
нктів
З метою покращення орієнтування в населених пунктах в цьому році встановлено
вказівники з назвами вулиць в с. Миколаївка.
Готується  договір  на  придбання  вказівних  знаків  для  населених  пунктів:  Лі-
карське, Бурчак, Степаненкове, Постольне, Яструбине, Кровне, Руднівка, Кекине,
Капітанівка.
Вартість вказівних знаків та матеріалів для встановлення складає близько 75 000
тис. грн.
8.  Благоустрій         кладовищ,         пам’ятників,         меморіальних         комплексів,     дитячих         та  
спортивних         майданчиків  



Прибирання на кладовищах, дитячих майданчиків, зупинках очікування групою
«Благоустрій» сільської ради здійснюється постійно.
За  зверненнями  спеціалістів  сільської  ради  щодо  придбання  потреб  з
благоустрою  відділом  житлово-комунального  господарства  був  сформований
перелік потреб щодо організації благоустрою вищезазначених об’єктів.
В потреби увійшли: садовий інвентар, відра, рукавички, фарба, розчинник, вапно,
цемент та інше.
В весняний період майстром групи «Благоустрій» потреби розвезені по округам
сільської ради.
Працівниками  сільської  ради  та  депутатами  були  організовані  суботники  для
проведення прибирання та поточного ремонту вищезазначених об'єктів.
В цьому році потреби склали близько 40 000 тис. грн.
Також в цьому році були виділені кошти  в сумі 10 760 тис. грн. на матеріали
(природний камінь кварцито-піщаник рожевий 20м², клейова суміш, бордюр 20
метрів)  для  облаштування  художньої  композиції  по  вул.  Шевченка
с. Миколаївка.
В  с.  Кекине  проведений  поточний  ремонт  меморіальної  стіни,  вартість  якого
склала 50 000 тис. грн.
9. Хлорування         шахтних     колодязів         сільської     ради  
В цьому році виконано  захід з  очищення та хлорування питних колодязів в кі-
лькості 28 шт  Вартість послуги склала близько 87 000 тис.грн

10.Витрати на навчання                  працівників з         видачою     відповідних                         документів         та     
забезпечення         працівників     групи «Благоустрій»         спец. одягом та         взуттям     захисним  .
 Придбання спец. одягу склало 21 121 тис. грн.:
- взуття захисне 2 пари-1 080 тис. грн;
- костюм (куртка, комбінезон) 2 шт. -1 968 тис. грн;
- куртка зимова робоча 12 шт. – 12 888 тис. грн;
- чоботи комбіновані чоловічі 12 пар - 4 922 тис. грн.
В цьому році  працівники групи «Благоустрій» пройшли навчання за наступними
напрямками:
- навчання з правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і 

пеньків населених пунктів;
- навчання з правил безпеки, експлуатації електроустановок;
- навчання та перевірка знань працівників, які працюють на висоті.
Приблизна вартість навчання склала 7 000 тис. грн.

11. Утримання в         належному стані         зупинок         громадського         транспорту     та     місць         
відпочинку         населення на         підвідомчий території  
В цьому році була встановлена зупинка очікування в с. Северинівка.
Вартість матеріалів склала близько 16 000 тис. грн
Також планується  придбання матеріалів для встановлення групою 
«Благоустрій» зупинок очікування в населених пунктах : с. Миколаївка вул. 
Першотравнева,              с. Руднівка, с. Мар'ївка



  Вартість матеріалу складе близько 43 000 тис. грн.
 Встановлення  зупинок  очікування  буде  здійснено  до  кінця  поточного  року.
В іншому випадку весною 2022 року.

 В селі Яструбине всі необхідні матеріали на зупинку очікування є. 
 Встановлення зупинки очікування відбудеться до кінця поточного року.
12.  Озеленення         територій,  утримання       зелених насаджень,         косіння газонів та  
бур’янів на         підвідомчий         території  .
Косіння бур’янів на території сільської ради групою «Благоустрій» в весняно-літ-
ній період здійснювалось постійно.
13. Проведення робіт по         благоустрою,         впорядкуванню та         оформлення         населених         
пунктів     до      святкування         визначних дат,         державних та         релігійних свят та         інших   
масових         заходів  
Групою «Благоустрій» завжди проводяться вищезазначені роботи (проводиться 
прибирання, перевіряється вуличне освітлення, косіння стадіонів та сел до ви-
значених дат, здійснюється послуга з перевезення та інші завдання).
14. Улаштування     стендів     (дошок) для         розміщення об’яв,         оголошень в         населених   
пунктах         сільської     ради  .
Планується  придбання матеріалів для виготовлення інформаційних дошок  в кі-
лькості 15 штук.  
Вартість матеріалу складе близько 10 000 тис. грн.
Встановлення  дошок  оголошень  буде  здійснено  до  кінця  поточного  року.
В іншому випадку весною 2022 року
15.Проведення         сільських     суботників      та місячників з         благоустрою, санітарного     
очищення та      оновлення         екологічної         обстановки  
Рішенням  виконавчого  комітету  від  31.03.2021  №  79 «Про  проведення
благоустрою території населених пунктів сільської ради»  були закріплені   тери-
торії населених пунктів територіальної громади за підприємствами, установим,
організаціями для прибирання та благоустрою.
 В квітні 2021 року проводився санітарний день території сільської ради.
Керівниками установ,  закладами комунальної власності  сільської  ради викону-
валось прибирання та утримання в належному санітарному стані закріплені тери-
торії. 
Приватними підприємцями, які здійснюють господарську діяльність на території
сільської  ради,  постійно  проводиться   прибирання  та  утримання в  належному
санітарному стані прилеглі території.
      До виконання робіт з благоустрою залучались  підприємства, установи, орга-
нізації, навчальні заклади та населення. 
16. Організація та         проведення     змагань     на     звання «Краща     вулиця», «Краща     сади  -  
ба».
Вищезазначені змагання в цьому році не проводились.
17. Послуги з відлову         безпритульних         тварин     (регулювання     чисельності         безпри  -  
тульних         тварин гуманним         методом).  
Вищезазначені послуги в цьому році не проводились.
18. Придбання та         перевезення         протиожеледного         матеріалу, піску,         інших         
господарських      товарів та         будівельних         матеріалів                                                         



В цьому році було проведено роботи з підсипання комунальних доріг за наступ-
ними адресами: 
- с. Мар'ївка вул. Першотравнева (буд.74а до 64 та від буд.29 до буд.37; .буд.48 
до 51)
- с. Кровне вул. Садова та вул. Шляхівська;
- с. Кекине (р-н кладовища);
-  с. Яструбине вул.  Садова;
- с. Северинівка від буд.8 а до буд.2 вул. Гагаріна;
- с. Лікарське вул. Центральна та Болгарська
Для здійснення даних робіт сільській раді була надана послуга з перевезення би-
тої цегли та послуги навантажувача.
Вартість вищезазначених послуг склала близько 92 000 тис.грн.
В бюджеті сільської ради закладено кошти в сумі 12 000 тис. грн для здійснення
перевезення протиожиледного матеріалу
Також сільська рада уклала договори на придбання щебню та піщано-соляної
суміші.
Вартість щебню склала близько 21 000 тис.грн
Вартість піщано-соляної суміші склала 36 000 тис.грн.
19. Придбання         флагштоків     для      облаштування         території         Миколаївської сільської   
ради
З  метою покращення  мікроклімату  у  громаді  сільська  рада  встановила  флаг-
штоки в населених пунктах за адресою: с. Миколаївка (2 шт),  с. Постольне (2
шт),                             с. Северинівка (2 шт.), с.Кекине (1 шт.).
Вартість флагштоків в кількості 7 штук склала 49 700 тис. грн
Також сільською радою в цьому році придбано прапори (50 шт.) - 4 500 грн та
черенків до них - 1 500 грн

Начальник відділу  житлово – комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування                                            Ольшанська А.В  



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 226

28.10.2021                                                                                  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  начальника  відділу  житлово  -  комунального

господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування  Ольшанської  А.В.  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  начальника  відділу  житлово  -  комунального  господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування  Ольшанської  А.В.  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
Рябусі  В.С.  забезпечити  виконання  заходів  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 03.11.2021 року 



Звіт з  виконання заходів Програми забезпечення пожежної безпеки та захи-
сту населення і територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних си-

туацій техногенного та природнього характеру на 2020-2022 роки

Розділ І. Організаційно- практичні заходи

1.Придбання         пожежної         машини (ЗИЛ – 131) для     місцевої пожежної         охорони при  
Миколаївській сільській      раді;  

В цьому році захід не виконано.

2.  Забезпечення  водіїв         місцевої  пожежної         охорони  засобами         індивідуального  
захисту,  необхідним  обладнанням  для  пожежної  машини,  засобами  мобілього
зв’язку та Інтернет;

З  метою забезпечення  надійного захисту від різноманітних   виробничих
чинників при  збереженні нормального функціонального стану, працездатності та
зв’язку сільською радою в 2020 році було придбано дихальний апарат з балоном
для  стиснутого  повітря,  пожежна колонка,  спецодяг  та  службовий телефон на
суму 68 тис. 913 грн.

3.  Облаштування         водонапірних  башт         під’їздом  з  твердим         покриттям  і  кранами  
пристосованими для         відбору     води     пожежно-     рятувальною     технікою  ;  

 З метою  забезпечення  надання якісного виконання пожежно-рятувальних
операцій на пожежі сільською радою в 2020 році встановлено пожежні гідранти
на всіх водонапірних баштах на суму 38 тис 560 грн. 

4.   Розчищення доріг         комунальної   власності        від     снігу  
Розчищення  доріг комунальної  власності   від снігу  здійснюється  двома

тракторами  за допомогою групи «Благоустрій» МСР також виконавчий комітет
сільської ради звертається до ДП «Дороги Сумщини», агрофірм, сільських та фе-
рмерських  господарств   з  проханням  надати  допомогу  з  розчищення
комунальних доріг від снігу. 

Також в цьому році сільською радою до кінця року буде придбано  піщано-
соляну суміш в кількості 60 тон, вартість якої складає 36 тис. грн.

5.   Створення     запасу     паливо–     мастильних     матеріалів;  
Створення запасу паливо-мастильних матеріалів неможливе в зв’язку з від-

сутністю місця зберігання. 

6.Створення     матеріально-     технічного резерву на         особливий період;  
Матеріально-технічний резерв створений та затверджений але ненакопиче-

ний.
7. Інвентаризація     (взяття     на     облік)         та         ремонт         шахтних         колодязів;  

В цьому році здійснено поточний ремонт одинадцяти шахтних колодязів.
Вартість послуг склала близько 265 тис. грн. Інвентаризація та взяття на облік
шахтних колодязів в цьому році не проводилась.



8. Запобігання     та     ліквідація      наслідків надзвичайних         ситуацій на системах         життє  -  
забезпечення         та         житлово-комунального         господарства;  

На території сільської ради надзвичайних ситуацій на системах життєзабез-
печення та житлово-комунального господарства не виникало.

9.Обладнання         адмінбудівель  сільської         ради  пристроями  від         прямих  попадань  
блискавки     і     вторинних     її      проявів;  
Не виконано.

10.Обладнання  будівель         закладів    освіти     пристроями         від         прямих  попадань  
блискавки   і       вторинних її проявів;  

 У зв'язку із браком фінансування обладнання будівель закладів освіти при-
строями від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів планується у 2022
році;

11.  Обладнання         клубних       закладів         пристроями       захисту         від         прямих     попадань  
блискавки         і      вторинних її проявів;  
Не виконано.

12. Обладнання         приміщень      закладів            охорони      здоров’я         пристроями                захисту  
від         прямих      попадань         блискавки         і                     вторинних її проявів;  
Не виконано

13.  Організація     роботи     щодо підвищення         вогнестійкості  будівель         адмінпримі  -  
щень шляхом обробки      конструкцій         вогнетривкими         сумішами;  
Захід не виконано.

14. Дерев`яні             конструкції                       покриттів             будівель     закладів    освіти піддати      
вогнезахисному         оброблянню;  

На вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій закладів освіти громади у
2020 році було витрачено: КДНЗ «Веселка» 11836 грн, Миколаївський НВК 14897
грн, Лікарський НВК 23265 грн. У 2021 році на дані заходи кошти не були ви-
ділені. У 2022 році на вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій виділення
коштів не планується;

15. Організація         роботи         щодо        підвищення         вогнестійкості     будівель                     закладів  
охорони    здоров’я   шляхом        обробки             конструкцій     вогнетривкими         сумішами;  
КНП МСР «АЗПСМ с.Постольне» - не проводилося;
КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» - не проводилося.

16. Винесення         топкової         за                   межі будівлі лікувально-         профілактичного     закладу;  
Захід заплановано на 2023 рік.

17. Обладнання       закладів      освіти       зовнішнім     протипожежним         водопостачанням;  
У зв’язку із браком фінансування у 2020, 2021 роках заклади освіти не бу-

ли  обладнані  зовнішнім  протипожежним  водопостачанням.  У  2022  році
здійснення даних заходів не планується.



18. Облаштування   у      закладах         освіти         при         вході         з         сходової         клітки         протипожежні  
люки 2-го     типу (ЕІ 30) з розмірами         не менше         0,6     х 0,8 м;  

У зв’язку із браком фінансування у 2020, 2021 роках заклади освіти не бу-
ли облаштовані при вході з сходової клітки протипожежними люками 2-го типу
(ЕІ 30) з розмірами не менше 0,6 х 0,8 м, у 2022 році виконання даних заходів
не планується;

19.Обладнання         приміщення      електрощитової         протипожежними         перегородками   та  
протипожежними         дверима         2-го         типу         (ЕІ     30);  

У зв’язку із браком фінансування у 2020, 2021 роках приміщення електро-
щитової закладів освіти не були обладнані протипожежними перегородками та
протипожежними дверима 2-го типу (ЕІ 30). Дані заходи плануються у 2022 ро-
ці;

20. Демонтування         оздоблення         з         горючого      матеріалу         на         стінах         та      стелі актової  
зали      та      їдальні      Миколаївського           НВК.  

До кінця 2021 року планується демонтаж та монтаж оздоблення з горючого
матеріалу на стінах та стелі харчоблоку Миколаївського НВК. Було витрачено
600 тис. грн.;
21.  Демонтування         оздоблення         з         горючого       матеріалу  підлоги    в    коридорі    Лі  -  
карського               НВК;  

У 2020 році було здійснено демонтаж оздоблення з  горючого матеріалу
підлоги в коридорі Лікарського НВК, на це було витрачено 150 тис. грн.;

22. Демонтування         оздоблення         з         горючого матеріалу         стін         коридору      та   їдальні      
Северинівської     ЗОШ;  

У 2020 році було здійснено демонтаж оздоблення з  горючого матеріалу
стін коридору та їдальні у Северинівській ЗОШ на суму 170 тис. грн.;

23. Обладнання         приміщення       закладів    освіти     системами         протипожежного захи  -  
сту       (автоматична    пожежна      сигналізація,    система     оповіщення         про         пожежу,     си  -  
стема                 пожежного       спостереження,    тощо)     відповідно до    вимог     ДБН  В.2.5-  
56:2014    «Інженерне   обладнання      будинків            і   споруд.     Системи         протипожежно  -  
го         захисту».  

У  2020  році  на  систему  спостереження  та  технічне  обслуговування  за
пожежною сигналізацією витрачено 5000 грн, у 2021 році 5400 грн.; на технічне
обслуговування (перезарядку) вогнегасників було витрачено у 2020 році 5700
грн., у 2021 році 7295 грн. Також у 2021 році було придбано вогнегасники в
заклади освіти на суму 1650 грн. 

У 2020 році було витрачено кошти на розробку проекто-кошторисної доку-
ментації на улаштування системи пожежної сигналізації на суму 49 тис 500 грн.

Окрім  цього  позапланово  у  2021  році  були  здійснені  наступні  заходи:
демонтаж горючого матеріалу з підлоги їдальні Северинівської ЗОШ – 90000
грн.;  ремонт  електропроводки  у  Миколаївському  НВК  на  суму  25000грн.;
реконструкція електровузла в Яструбинському НВК – 50000 грн.

24. Обладнати         приміщення          КНП         МСР         «АЗПСМ Різдва   Пресвятої     Богородиці»  
системами     протипожежного  захисту     (автоматична         пожежна         сигналізація,         си  -  



стема     оповіщення про пожежу,     система      пожежного     спостереження,         інші);  
Захід не виконано.

25. Замінити або підтвердити         показники       пожежної небезпеки         (не         вище         ніж         В2,  
РП2,         Д2,         Т2         в         протоколі         або         сертифікаті) на матеріал         оздоблення         підлоги         на     шля  -  
ху         евакуації         в         коридорі             КНП             МСР «АЗПСМ          Різдва     Пресвятої     Богороди  -  
ці».
Захід не виконано

26. Обладнання приміщення     клубних закладів         системами         протипожежного    захи  -  
сту     (автоматична пожежна         сигналізація)  
Захід не виконано

27. Обладнання         клубних      закладів         евакуаційними      виходами         з         холів         та         з         будівель  
покажчиками з         написом         «Вихід»  
Захід  не  виконано  при  можливості  передбачити  кошти  для  виконання  даного
заходу в 2021 році.

28.  Укомплектувати в         клубних закладах         наявний     пожежний     щит       згідно     норм  
належності

 З метою забезпечення своєчасного     протипожежного захисту  клубних закладів
сільською радою придбано укомплектовані пожежні щити на суму 18 тис 996 грн.

29. Придбання         вогнегасників     для      клубних     закладів  

На сьогодні клубні заклади забезпечені вогнегасниками в повному обсязі.

30. Протиепідемічні заходи;
Епідемічних ситуацій не виникало.
31. Протиепізоотичні заходи;
Епізоотичних ситуацій не виникало.

32.  Придбання обладнання,  комплектуючих         та         запчастин до пожежної         машини  
Місцевої         пожежної охорони         Миколаївської   сільської            ради.  
В цьому році було придбано шини для пожежної машини на суму 7 тис 120 грн.

33.  Придбання         протипожежного         рятувального  та         захисного     обладнання     для  
укомплектування         бюджетних установ         сільської ради         (вогнегасниками,         пожежни  -  
ми щитами в         комплекті, тощо)  

З метою забезпечення своєчасного     протипожежного захисту  бюджетних
установ  сільської ради придбано укомплектовані пожежні щити в кількості чоти-
рьох штук, вартістю 10 000 тис.грн

34.  Субвенція         з         місцевого  бюджету         Державному         бюджету на         виконання  про  -  
грами         соціально-         економічного та         культурного         розвитку регіонів для     придбання  



запасних         частин     для     пожежних     автомобілів,         форменого та         захисного одягу,         буді  -  
вельних         матеріалів для         проведення поточних       ремонтів приміщень         пожежного  
депо         Першого пожежно-         рятувального загону         УДСУ з         НС     у Сумській     області;   
Захід виконано.

Розділ ІІ. Інформаційно-просвітницькі заходи: 

1.Проведення         навчання         та  профілактичної    роботи       серед         населення         з         метою  
попередження         виникнення пожеж,    випадків загибелі    та       травмування людей    на      
них

2.  Проведення         профілактичної    роботи     по    попередженню     виникнення пожеж    з      
особами,    які   перебувають  на  обслуговуванні    у    відділенні  соціального     обслу  -  
говування         населення вдома;  
Проводиться постійно.

3. Проведення         профілактичної   роботи      по             попередженню     виникнення пожеж  
з     людьми         похилого         віку,     багатодітними    та     неблагополучними         родинами,  
особами,         що      зловживають     алкоголем  

4. Висвітлення         інформації     про обставини і причини     виникнення         пожеж,         їх         наслі  -  
дки,         проблемних     питань у сфері пожежної     безпеки         на         офіційному     сайті         сільської  
ради;

Проводиться постійно.

5.  Організація роботи щодо       виготовлення         наочних         матеріалів    з   попередження  
виникнення пожеж   і      недопущення нещасних      випадків         на         них;  
Захід виконується.

6. Організація   та     проведення в навчальних     закладах         конкурсу         «На         кращий   дитя  -  
чий   малюнок з   протипожежної     тематики».  

Учні  закладів  освіти  Миколаївської  сільської  ради  у  2020,  2021  роках
брали участь у Всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та робіт декорати-
вно – прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Пожежі
краще запобігти!».

7.  Обов‘язкове         страхування         цивільно-правової         відповідальності         власників  
наземних         транспортних     засобів     та обов‘язкове         особисте         страхування         працівників  
Місцевої   пожежної     охорони;   
Планується до кінця цього року.

Начальник відділу  житлово – комунального
господарства, комунальної власності, 
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування                                            Ольшанська А.В  



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 227

28.10.2021                                                                                  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
Самотоя  С.В.(відповідно до розподілу обов’язків).

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 



ЗВІТ
з виконання заходів за 2021 рік Програми охорони

навколишнього природного середовища
Миколаївської сільської ради

       на 2020– 2022 роки 

 1.Охорона і раціональне використання природних водних ресурсів

1.1.Капітальний     ремонт        гідроспоруди в с.   Миколаївк  а         в       районі  вул.     Молодіж  -  
на     (в     тому     числі  виготовлення  проектно-кошторисної  документації)  .
Захід виконано в 2020 році  в  повному обсязі.  За фактом витрачено 1 202 048
грн

1.2.Поточний     ремонт                    гідроспоруди     в с  . Руднівка  , по      вул.     Сумська  
В цьому році захід не виконано

1.3. Капітальний     ремонт      гідроспоруди в с.   Кекине   в районі вул.     Садова     (в      тому  
числі виготовлення         проектно-кошторисної         документації).  

В жовтні 2021року проведено обстеження гідроспоруди з залученням представ-
ників      Регіонального офісу водних ресурсів. Складено акт обстеження від 13 жо-
втня 2021.

За актом обстеження гідроспоруда потребує термінового будівництва паводково-
го    водоскиду.

Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво ново-
го паводкового водоскиду складатиме 140 000-150 000 грн.

В бюджеті сільської ради вищезазначених коштів не закладено.

1.4.Укріплення проїжджої     частини гідроспоруд:         с.     Кекине (  Центральна-         Короб  -  
чанського);   с.   Спаське   (в районі         вул. Низова);         с.  Спаське   (в районі         вул.     Низова,  
переливна      труба);   с. Северинівка,   (в         районі     вул.     Гагаріна,      гідроспоруда     №     13);  
за     межами     с.     Мар’ївка   (гідроспоруда     №     20)  .
В цьому році захід не виконано.

1.5.Укріплення     дамби     за             межами с.   Кекине         (  районі) вул.     Над’ярна  
В цьому році захід не виконано.

1.6.   Вставити переливну         трубу, яка         повинна         проходить         під         гідроспорудою № 6  
с.  Мар’ївка,     укріпити      проїжджу частину         дамби  
В цьому році захід не виконано.

1.7. Капітальний     ремонт      моста в  с.     Капітанівка   (вул. Миру-Шкільна)  
В цьому році захід не виконано.

1.8. Поточний         ремонт         гідроспоруди за         межами с.   Кровне  , в     кінці вул.     Садова  

В цьому році захід не виконано.



1.9. Послуги     з     чищення      питних     колодязів  

В цьому році  на території сільської ради очищено та за хлоровано 28 питних ко-
лодязів.

Вартість            вищезазначеної  послуги склала близька 87 000 грн.

1.10    Реконструкція   очисних      споруд будинків № 1-8     по вул. Молодіжна в с.     Ми  -  
колаївка Сумського      району  

В цьому році захід не виконано.

1.11. Паспортизація     водних     об'єктів території         Миколаївської         сільської ради – ви  -  
конано в 2020 році

2.Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2.1.Ліквідація наслідків         буреломів,     сніголамів,     вітровалів  
В наслідок стихійного лиха (буревія), яке відбулося в серпні 2021 року в с.

Руднівка та                             с. Кровне працівниками групи «Благоустрій» була на-
дана допомога мешканцям вищезазначених населених пунктів.

 З залученням техніки працівники прибирали повалені дерева з узбіч доріг,
вулицях, кладовищах, приватних будинків. Вартість палива для техніки,  яка при-
бирала повалені  дерева  склала приблизно 3 000 грн.

3. Озеленення території

3.1. Ліквідація     аварійних     дерев     та сухостою  .
За договором КП «Зеленбуд» на території сільської ради видалено 36 аварійних
дерев.
Вартість послуги  склала 150 000 грн

3.2.     Закупівля та висадка         саджанців         дерев     і         квітів,     розбивка     клумб,     квітників  
В цьому році захід не виконано.

3.3.Послуги     по     видаленню      карантинних рослин         (амброзії) та інших         бур’янів  
Захід  виконувався  в  весняно-літній  період  працівниками  сільської  ради.  За
допомогою  депутатів  та  агрофірм  сільській  раді  були  надані  розчини  для
знищення карантинних рослин та інших бур'янів.
Кошти на вищезазначений захід не  використовувались.

4.Раціональне використання, зберігання побутових відходів та відходів ви-
робництва

4.1.Роботи з екологічно безпечного збирання, перезатарення, перевезення оброб-
лення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів та небезпеч-
них речовин., в том числі не придатних та заборонених для захоронення для ви-



користання хімічних заходів засобів рослин.
 В минулому році було виділено з місцевого бюджету  659 334, 00 грн на
проведення  робіт  з  екологічно  безпечного  збирання,  перевезення,  зберігання,
оброблення,  утилізації,  видалення,  знешкодження  і  захоронення  відходів  та
небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до ви-
користання хімічних засобів захисту рослин, загальна кількість становить 27,82
т.   

 В   цьому  році  рішенням  13  сесії  Миколаївської  сільської  ради  від
23.09.2021 за № 17 «Про виділення субвенції обласному бюджету Сумської об-
ласті  на  здійснення  природоохоронних  заходів»    з  місцевого  бюджету  було
виділено  722 004,00  грн  для  здійснення  природоохоронних  заходів  на  спів-
фінансування робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання,
оброблення,  утилізації,  видалення,  знешкодження  і  захоронення  відходів  та
небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до ви-
користання хімічних засобів захисту рослин.

4.2. Послуги     з     ліквідації      несанкціонованих         сміттєзвалищ         населених     пунктів  
       В квітні – травні  2021 року на території сільської ради здійснював свою
діяльність   ФОП  Шевкун  Є.С.,  який  надавав  послугу  з  ліквідації
несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів Миколаївської сільської ради,
які  не  відносяться  до  комунальних  (Код  ДК  021:2015:
90510000-5-Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям). 
Також працівниками  сільської  ради  в  період  з  травня  по  1  серпня  2021  року
проводилось  обстеження   території  Миколаївської  сільської ради на предмет
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ . 
     В ході обстеження було виявлено утворення несанкціонованих сміттєзвалищ
за наступними адресами:

- район кладовища с. Гриценкове;
- за межами села Яструбине;
- між вулицею Польова та Шкільна с. Кровне.

     Групою  «Благоустрій»  та  допомогою  філії  «Сумський  райавтодор»  з
залученням  спец.  техніки  вищезазначені  несанкціоновані  сміттєзвалища
ліквідовано.
      5 липня 2021 року на території сільської ради відбувся конкурс  з визначення
виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів.  За висновками кон-
курсної  комісії  з  визначення виконавця послуг з  вивезення твердих побутових
відходів на території Миколаївської сільської ради   переможцем конкурсу на на-
дання послуг з вивезення твердих побутових відходів Миколаївської сільської ра-
ди визначено  ФОП Шевкун Є.С.

      Виконавчим комітетом були затверджені рішення:

від 29.07.2021 № 166 «Про затвердження та введення в дію протоколу конкурсної
комісії  щодо  визначення  виконавця  послуг  з  вивезення  твердих  побутових
відходів на території Миколаївської сільської ради»;

- від 29.07.2021 № 167 «Про визначення одиниці виміру обсягу надання послуг з
поводження з побутовими відходами та затвердження норм надання послуг з ви-
везення твердих побутових відходів на території Миколаївської сільської ради»; 



- від 29.07.2021 № 168 «Про встановлення тарифу на вивіз твердих побутових від-
ходів на території Миколаївської сільської ради для всіх категорій споживачів»;

- від 29.07.2021 № 169  «Про затвердження графіку вивезення твердих побутових
відходів з території населених пунктів Миколаївської сільської ради ФОП Шев-
кун Є.С.»
     На сьогодні тверді побутові відходи на території Миколаївської сільської ради
вивозяться згідно затвердженого графіку.

     Надавач послуг здійснює роботу з населенням щодо укладання договорів. 

     Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами
опублікований на сайті Миколаївської сільської ради. 

4.3.  Упорядкування    місць       зберігання  побутових         відходів  та  придбання         контей  -  
нерів     для     збирання     ТПВ  

      Рішенням сесії від 23.12.2020 № 08 була затверджена Програма встановлення
сміттєвих баків на території Миколаївської сільської ради на 2021-2024 роки. За
умови  додаткового  фінансування   планувалося   в  цьому  році  розпочати
будівництво контейнерних майданчиків біля території  закладів освіти.
       Відділом житлово-комунального господарства, комунальної власності, транс-
порту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури та  містобудування   була  надана
пропозиція розглянути локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 Ула-
штування  майданчика  для  сміттєвих  контейнерів,  який  розрахований  на  один
майданчик та складає за вартістю 20 615 грн.

    В бюджеті на 2021 рік таких коштів непередбачено.

Начальник відділу земельних відносин,
 охорони навколишнього середовища, 
АПР та розвитку сільських територій                            Ірина
ОБЛИВАНЦОВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 228

28.10.2021                                                                                  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  та   не  потребує  подальшого
застосування. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на   сільського голову
Самотоя С.В. (відповідно до розподілу обов’язків).

Сільський голова                                                           Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.11.2021 року 
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Звіт 
З виконання заходів  Програми розвитку земельних відносин та охорони

земель на території Миколаївської сільської ради на 2020-2021 роки
за 2021 рік

Топографо-геодезична зйомка населених пунктів.
1.В 2021 році  ФОП Савицьким виготовлена топографо-геодезична зйомка 

населених пунктів с. Руднівка та с. Кровне. Вартість послуги склала 66 000 грн.
Станом на сьогодні Миколаївська сільська рада має топографо-геодезичні

зйомки   наступних  населених  пунктів:  Бурчак,  Софіївка,  Склярівка,  Вербове,
Над'ярне, Постольне, Кекине, Капітанівка, Перехрестівка, Мар'ївка, Северинівка,
Кровне, Руднівка.

2.  В  2020  році  була  придбана  програма  «Електронна  громада  для
просторового планування «(геоінформаційні системи) на загальну суму 23720 грн.

3. Технічна документація  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) була виготовлена під клубом в
Постольному.  Не  виготовлені  технічні  документації  по  Спаському  ОДР   з
невизаченністю точних меж земельної ділянки (знаходиться водонапірна башта,
свердловина),  по  6-ЗЕМ  обліковуєтья  1.5  га.   В  Постольному  під  школою  -
інтернатом  не  виготовлялась  з  зв’язку  з  невизначеністю  призначення  даної
будівлі.  

6.  В  2020  році  на  виготовлення  технічних  документацій  було  виділено
36 454,63грн. ( технічні документації із землеустрою, технічна документація щодо
встановлення меж зем. ділянки, оплата за топографо-геодезичні  послуги). 

В  цьому  році  на  виготовлення  технічних  документацій  було  витрачено
155 537,67 грн. (послуги по виготовленню тех. документації з НГО с. Кекине, та с.
Миколаївка,  тех.  документації  із  землеустрою  щодо  поділу,  об’єднання
земельних  ділянок)
Генеральні плани  населених   пунктів відсутні.                                                       
Генеральні плани інших населених пунктів в сільській раді відсутні.

Начальник відділу земельних відносин,
 охорони навколишнього середовища, 
АПР та розвитку сільських територій                   Ірина ОБЛИВАНЦОВА



ЧЕРНЕТКА
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 

28. 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  Пашку-
рової В.В. щодо необхідності укладання на 2022 рік угод про співпрацю з під-
приємствами,  установами та організаціями,  яким із  бюджету Миколаївської  сі-
льської 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  Краснопільської  селищної  ради  «Центр  професійного
розвитку педагогічних працівників» (відповідальна Макшеєва Н.С.);
- комунальним закладом Степанівської селищної ради «Дитячо – юнацька спорти-
вна 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.);

2. Виконавчий комітет (Бідненко С.М.), фінансове управління (Пашкурова
В.В.) підготувати та винести на розгляд сесії рішення про укладання договорів на
передачу міжбюджетних трансфертів у 2022 році  з  вищезазначеними територі-
альними громадами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 229

28.10.2021                                                                                  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.  координувати  та  контролювати  стан
виконанням  заходів  Програми  соціального  захисту  населення   Миколаївської
сільської ради Сумського району протягом 2021 року.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 230

28.10.2021                                                                                   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. (додається). 

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 03.11.2021 року 
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                                          Доповідна записка

        В відділі  соціального обслуговування населення вдома  обслуговується 50
осіб похилого віку, а саме  34 особи – одинокі, 16 – осіб  одиноко проживаючі, з
них  7 осіб – особи з інвалідністю. 
  Обслуговують цих підопічних 7 соціальних робітників, які надають такі послуги:
          1. Допомога у прибиранні житла. 

2.Допомога у приготуванні їжі.
          3.Доставка та придбання продуктів харчування, ліків. 
          4.Доставка води.
          5.Оплата комунальних послуг. 
          6.Допомога у обробітку земельної ділянки.              
          7.Оформлення субсидій. 
           Та інші.
Згідно Закону України «Про соціальні послуги» базовими послугами є:
       1)догляд вдома, 2)підтримане проживання, 3)соціальна адаптація,
       4)соціальна інтеграція та реінтеграція, 5)надання притулку,
       6)екстрене втручання, 7)консультування, 8)соціальний супровід,
        9)представництво  інтересів,  10)посередництво,  11)  соціальна
профілактика,12)фізичний  супровід  осіб  з  інвалідністю,  які  мають  порушення
опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору,
3)переклад жестовою мовою, 14)натуральна допомога,
        15)догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних,
        16)супровід під час інклюзивного навчання, 17) інформування.
        Ми з цього переліку виконуємо тільки одну -  догляд вдома.
       Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини: 
   а)похилий вік, б)часткова або повна втрата рухової активності,
   в)невиліковні хвороби, г) психічні та поведінкові розлади, 
   д)інвалідність, е) бездомність, є ) безробіття, 
   ж)поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків,
   і)жорстоке поводження з дитиною, Ї) насильство за ознакою статі
  й)домашнє насильство, к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.

      Особа яка звертається з  заявою про взяття на  обслуговування з  повним
пакетом документів  та усіма довідками про доходи за шість попередніх місяців,
що передують місяцю звернення, робимо розрахунок . Якщо дохід не перевищує
два прожиткових мінімуми приймаємо рішення і беремо особу на обслуговування.

     Якщо особа з інвалідністю I групи то дохід цієї особи до уваги не береться.

Фахівець із соціальної роботи                                         Ольга Луценко
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 231

28.10.2021                                                                                  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.,  розглянувши протокол
засідання комісії з питань безпеки дорожнього руху на території Миколаївської
сільської  ради  від  19.10.2021  року,  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 ри-
бальства  «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 містобу-
дування /Ольшанська А.В./.

Сільський голова                                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 232

28.10.2021                                                                                  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 03.11.2021 року 

Довідка 
про виконання Програми Безпечне та якісне харчування 

в закладах освіти Миколаївської сільської ради
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за 2021 рік

Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020
№14 було прийнято програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти
Миколаївської сільської ради на 2021-2023 роки». На виконання програми у 2021
році було передбачено 132,0 тис.грн. 

Питання  організації здорового, якісного та безпечного харчування у 2021
році стало актуальним і є одним із пріоритетних напрямків у роботі відділу осві-
ти, молоді та спорту та закладів освіти громади.

У 2021 році здійснено ряд заходів на виконання прийнятої Програми. 
Так,  перед початком нового навчального року здійснено комісійне обстеження
закладів освіти  громади з метою перевірки їх готовності до нового навчального
року, у тому числі обстежено стан харчоблоків. До складу комісії залучено спеці-
алістів  Сумського  управління  Держпродспоживслужби  України  в  Сумській
області.  Окрім того,  контроль стану харчоблоків  здійснювався перед початком
роботи таборів відпочинку та у період їх роботи.

У закладах освіти громади впроваджується монопрофільне меню. Окремо у
КДНЗ «Веселка» для 2х вихованців розроблено меню для дітей з особливими діє-
тичними потребами (для дитини з цукровим діабетом та для дитини з непереноси-
містю лактози).

Усього послугами гарячого харчування охоплено 392 дитини, що складає
95% від  загальної  кількості  учнів.  Учні  1-4  класів  та  діти пільгових категорій
100% охоплені гарячим харчуванням. 

Система  НАССР  у  закладах  освіти  Миколаївської  сільської  громади
впроваджена частково. Наказами по закладу освіти створено групи безпечності
харчових  продуктів.  Розроблено  та  впроваджуються   необхідні  документи  си-
стеми НАССР. Розроблено програми – передумов системи НАССР, блок –схеми
технології  приготування  страв,  описи  сировини,  інструкції,  ведуться  журнали.
Оновлено картотеку страв відповідно до вимог законодавства. Усі створені доку-
менти  систематизовано.  Проведено  зонування  виробництва,  розроблено  схеми
зонування, наклеєні кольорові знаки.

 Працівники  кухні,  медичні  сестри,  адміністрація  пройшли  навчання  та
отримали  відповідні  сертифікати.  Медичні  сестри  проводять  навчання  та  ін-
структажі  з  працівниками  харчоблоку  відповідно  до  вимог  законодавства.
Проведення  навчань фіксується  у  відповідному журналі  та  оформлюється про-
токолом. 

Для повноцінного впровадження системи НАССР у закладах освіти громади
необхідно провести капітальні та поточні ремонти харчоблоків та замінити техно-
логічне обладнання. А також передбачити кошти на проведення регулярних (1 раз
на  місяць)  лабораторних  досліджень  сирих  продуктів,  готових  страв,  води  на
показники безпеки та якості.

У бюджеті щорічно передбачаються кошти на проведення медичних оглядів
персоналу та гігієнічного навчання новоприбулих працівників.  Програмою на ці
цілі у 2021 році передбачено 10 тис.грн, виконання – 40,3 тис.грн.
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Персонал усіх закладів освіти громади проходить гігієнічне навчання двічі
на рік. У питанні проведення гігієнічного навчання для новоприбулих працівників
заклади освіти співпрацюють із Сумським лабораторним центром. Гігієнічне на-
вчання працівників закладів освіти проводить медична сестра закладу відповідно
до розробленої та затвердженої керівником закладу програми. Проведення навча-
ння фіксується в окремому журналі та оформлюється протоколом. У разі, якщо
посада медичної сестри вакантна, гігієнічне навчання проводиться працівниками
територіальних закладів системи охорони здоров’я або працівниками Сумського
лабораторного центру.

Медичними працівниками суворо контролюється стан здоров’я працівників
харчоблоків,  проходження ними медичних оглядів.  На сьогодні  усі  працівники
закладів освіти пройшли медичні огляди. У закладах, де посада медичної сестри
вакантна, дане питання знаходиться на особистому контролі керівника. Щоденно
здійснюється огляд працівників,  які  мають доступ до продуктів  харчування,  їх
приготування, готових страв, на наявність гнійничкових захворювань. Результати
проведення таких оглядів фіксуються в журналі встановленого зразка.  Медичні
книжки зберігаються у керівників закладів. 

Окрім того, на виконання подання Головного санітарного лікаря України від
11.10.2021 № 26-04/29770/2-21 проведено позачергові  медичні огляди 15 праці-
вників харчоблоків закладів освіти громади на носійство збудників ГКІ та пато-
генного стафілококу.

Протягом 2021 року відділом освіти, молоді та спорту спільно з представни-
ками Держпродспоживслужби України  в Сумській області було організовано 2
семінари-навчання для керівників закладів освіти, начальників пришкільних та-
борів  та  працівників  харчоблоків.  Семінари  стосувалися  впровадження  нового
Санітарного регламенту для ЗЗСО, нових норм та Порядку організації харчування
та виконання карантинних вимог при організації роботи закладів освіти та таборів
відпочинку.

Також кухарі закладів освіти проходять курси підвищення кваліфікації від-
повідно до плану 1 раз на п’ять років. У 2021 році 5 кухарів пройшли навчання та
отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Дане питання контролюється
керівниками закладів освіти.

Проблемним і актуальним питанням на сьогодні є проведення заходів, спря-
мовані на дотримання у закладах освіти якісного питного режиму. За результата-
ми  лабораторних  досліджень,  які  проводилися  перед  початком  2021-2022  на-
вчального року, у всіх закладах вода відповідає нормі за хімічними та бактеріоло-
гічними показниками. Питний режим у закладах освіти організовано відповідно
до санітарних вимог та з урахуванням карантинних вимог: у закладах загальної
середньої освіти - фасована вода в індивідуальній упаковці, у закладах дошкільної
освіти - відстояна кип'ячена вода в індивідуальних чашках.

Заклади  освіти  Миколаївської  сільської  ради  забезпечені  у  достатній  кі-
лькості  миючими та  дезінфікуючими засобами (у  тому числі  засобами для де-
зінсекції  та дератизації)  і  антисептиками, які  зареєстровані  та дозволені  до ви-
користання Міністерством охорони здоров’я України. Дані засоби використовую-
ться у тому числі і для забезпечення належного санітарного дезінфікуючого режи-
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мів на харчоблоках. Працівники харчоблоків забезпечені  спеціальним одягом у
достатній кількості. На ці цілі у 2021 році програмою передбачено 40,0тис.грн,
закупівля планується у 4 кварталі цього року.

На виконання заходів програми та з метою контролю за безпекою та якістю
організації  харчування  відділом  освіти,  молоді  та  спорту  організовано  ла-
бораторні дослідження об’єктів санітарних заходів. На ці цілі програмою перед-
бачено 5,0 тис.грн, які виконані в повному обсязі.

Так, у серпні-вересні 2021 року Сумським лабораторним центром проведено
дослідження  води,  піску,  а  також  проведено  аналіз  змивів  з  навколишнього
середовища та обладнання у всіх закладах освіти громади. За результатами дослі-
джень показники були у межах норми. Окрім того, протягом року заклади освіти
громади відповідно до графіку, погодженого з Сумським лабораторним центром,
здійснюють дослідження овочів на вміст нітратів.

Також планово здійснюється лабораторний контроль сировини, продуктів,
готових страв. У 2021 році на це передбачено 30,0 тис.грн. Виконано поки що на
12,0 тис.грн. Згідно з графіком у жовтні проводяться дослідження готових страв
на мікробіологічне забруднення. На сьогодні обстежено 3 заклади освіти. У ли-
стопаді-грудні будуть перевірені решта закладів. 

Проводяться заходи з дератизазіції та дезінсекції, на що укладені відповідні
договори, на  виконання яких передбачено 40,0 тис.грн, виконано за три квартали
– 29,9 тис.грн.

За підсумками трьох кварталів 2021 року на виконання заходів Програми з
бюджету громади використано 81,6 тис.грн, що свідчить про неповне виконання
заходів Програми та активізацію роботи у 4 кварталі.

Робота з виконання заходів Програми щодо створення належних умов для
безпечного та якісного харчування у закладах освіти громади триває.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                  Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 233
28.10.2021                                                                                  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 03.11.2021 року 

Довідка 
про виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та

молоді Миколаївської сільської ради у 2021 році
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Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020
№13 було прийнято Програму національно-патріотичне виховання дітей та молоді
на  2021-2022  роки.  На  виконання  заходів  Програмою  було  передбачено  137,0
тис.грн з бюджету громади, профінансовано – 5,1 тис.грн.

У 2021 році  Програма була спрямована на створення концепції  розвитку
системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді громади на основі
формування  й  утвердження  принципів  любові  і  гордості  за  власну  державу,
усвідомлення громадянського обов’язку. 

Національно-патріотичне  виховання  дітей  та  молоді  –  це  комплексна
системна  і  цілеспрямована  діяльність  органів  державної  влади,  сім’ї,  закладів
освіти,  інших  соціальних  інститутів  щодо  формування  у  молодого  покоління
високої  патріотичної  свідомості,  почуття  любові  до  Батьківщини,  турботи  про
благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного
обов’язку  із  захисту  національних  інтересів,  цілісності,  незалежності  України.
Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування
ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави,
нації.

На  виконання  зазначеної  Програми  та  з  метою  створення  в  громаді
ефективної  системи  виховної  роботи  щодо  формування  у  дітей  та  молоді
патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис
громадянина  своєї  країни,  виховання  конкурентоспроможної  особистості
проводиться  системна  робота  за  основними  напрямками  виховання:
військово-патріотичне, громадянсько-патріотичне та духовно-моральне.

На  7-ому  році  війни в  Україні  надзвичайно  актуальним є  формування  у
молодого покоління розуміння громадянського обов'язку, готовності у будь-який
час  стати  на  захист  Батьківщини,  оволодівання  військовими  і  військово-
технічними  знаннями,  спонукання  до  фізичного  самовдосконалення,  а  також
вивчення  бойових  традицій  та  героїчних  сторінок  історії  українського  народу,
його Збройних Сил.

У звітний період у  закладах  загальної  середньої  освіти під  час  занять  із
Захисту Вітчизни учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до
виконання  обов'язків  солдата,  дізнаються  про  особливості  служби  в  Збройних
Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. З метою
удосконалення  допризовної  підготовки  у  2021  році  між  учнями  10-11  класів
закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської  сільської  територіальної
громади були проведені змагання зі стрільби із лазерних пістолетів та гвинтівок
на  базі  інтерактивного  тиру  у  Миколаївському  НВК.  Разом  із  Сумським
військкоматом  організовано  проведення  навчальних  стрільб  для  юнаків  11-х
класів.  Закладами  освіти  ТГ  постійно  ведеться  робота  щодо  оформлення
навчальних кабінетів та поповнення матеріально-технічної бази предмету «Захист
України». Для цього у 2021 році виділено з місцевого бюджету 1,2 тис. грн для
придбання демонстраційних плакатів.

Відповідно  до  плану  заходів  щодо  покращення  рівня  військово-
патріотичного виховання молоді, піднесення престижу військової служби на базі
Миколаївського  НВК,  Лікарського  НВК  та  Кровненського  ЗЗСО  І-ІІІ  ст.
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впроваджено  гуртки  військово-патріотичного  спрямування  «Джура». Новою
традицією  стає  участь  закладів  загальної  середньої  освіти  громади  у  І  етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у
2021 році  вперше від  Миколаївської  ТГ участь  у триденному обласному етапі
Всеукраїнської гри взяв участь рій «Нащадки козаків» учнів Кровненського ЗЗСО
І-ІІІ  ст.  Для участі  у  цьому заході  було виділено  640,0 грн.  Також у закладах
освіти у 2021 році проводилися заходи за участі ветеранів АТО/ООС: свято «День
батька» у закладах дошкільної освіти громади, вечір пам’яті книги «Герої АТО.
Сумський  район  -  «Історії  героїв  АТО:  Ми  боремося  за  українську  землю»,
круглий стіл «Військово-патріотичне виховання учнів у школі» тощо. 

З метою ознайомлення учнівської молоді з військовою справою, історією
держави  були  проведені  виховні  години «Мінна  безпека  –  актуальність
сьогодення» за участі  військовослужбовців інженерно-саперної роти в/ч А1476,
круглий стіл «Вогнепальна зброя – не забава», поїздки до Державного історико-
культурного заповідника у м. Путивлі та Сумського краєзнавчого музею.

З метою вшанування мужності,  відваги  захисників  нашої  держави у всіх
закладах загальної середньої освіти ТГ створені куточки Пам’яті, стенди «Вони
захищають  Україну»,  «Герої  не  вмирають»,  у  Миколаївському  НВК,  та
Кровненському  ЗЗСО  І-ІІІ  ст.  встановлені  меморіальні  дошки  загиблим
односельцям – учасникам АТО. Для щорічного оновлення атрибутів національної
символіки  у  закладах  освіти  у  2021  році  за  рахунок  місцевого  бюджету  були
придбані прапори України на суму 270,0 грн.

З метою збору спогадів та матеріалів про односельців, які загинули під час
Революції  Гідності  та  проведення АТО,  заклади  загальної  середньої  освіти  ТГ
щороку беруть участь в обласній конференції «Герої сучасності – серед нас». У
2021 році громаду у цьому заході  було представлено пошуковою роботи учнів
Кровненського  ЗЗСО  І-ІІІ  ст.  «Повернення  додому:  «Пам’ятна  дошка
Чернишу В. В.», яка увійшла до електронної книги Мужності та Звитяги.

У  звітному  році  на  території  ТГ  проведені  заходи  щодо  святкування  та
відзначення національних народних та державних свят, подій в історії України в
цілому та області, зокрема: Дня пам’яті та примирення, Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, Дня Збройних Сил України, Дня захисників та захисниць
України, Дня українського козацтва, Дня Героїв Небесної сотні тощо.

У 2021 році велику увагу було приділено заходам із відзначення 30-ї річниці незалеж-
ності України та Дня Державного Прапора України. На території ТГ були проведені вело-
пробіг учнів та молоді до Дня Державного Прапора України  населеними пунктами Миколаї-
вської громади, круглий стіл «Символи України – державні обереги», майстер-класи «Виго-

товлення Державних символів України» та «Виготовлення символічної квітки Сумської
області», квест «Мій дім – Україна», конкурс віршів «З Днем народження, любо Україно», свя-

ткові національно-патріотичний заходи  до 30-річчя Незалежності України «Моя Україна в
серці єдина» та «Шлях до незалежності» за участі ветеранів АТО/ООС, покладання квітів до

пам’ятників знаків на території громади, учні закладів загальної середньої освіти взяли участь
в обласному конкурсі патріотичних відеороликів «Обличчя моєї Сумщини», присвяченого 30-

й річниці незалежності України, та у Всеукраїнській акції-флешмобі до Дня Незалежності
України «Україна назавжди».
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З метою вшанування пам’яті загиблих під час Другої світової війни та при
проведенні ООС  на сході України до  Дня пам’яті захисників України  у 2021
році був  організований товариський  футбольний  матч  між  ФК  ветеранів
АТО/ООС «Ураган» і збірною командою Миколаївської громади, для проведення
якого за рахунок місцевого бюджету було виділено 3,0 тис. грн. Також у закладах
загальної  середньої  освіти  громади  проведені  виховні  години  «Уклін  живим,
загиблим – слава», урок пам’яті «Запеклі бої під Іловайськом», урок-реквієм «Два
життя  Василя  Сліпака»,  фотовиставки  «Герої  не  вмирають»,  лінійки  пам’яті
«Мужність і відвага крізь покоління», перегляд фільму «Українські добровольці»,
організовано покладення квітів до могил  загиблих односельців – учасників АТО:
Охріменка  М.  (с. Яструбине),  Стеценка В.  (Миколаївський  НВК  та
с. Миколаївка), Черниша В. (Кровненський ЗЗСО І-ІІІ ст. та с. Кровне).

З метою вшанування подвигу ветеранів до  Дня пам’яті та примирення і
Дня перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні у  закладах  освіти  ТГ
проведені уроки звитяги «Вони захищали свою Батьківщину»,  уроки мужності
«Внесок українців у перемогу над фашизмом у Другій світовій війні», онлайн-
шлешмоб «Подвиг не підвладний часу…», виховні години «Партизанська слава у
віках»,  відвідано  ветеранів,  які  проживають  на  території  ТГ,  учні  закладів
загальної  середньої  освіти  взяли  участь  в  обласному  конкурсі  волонтерських
загонів «Ветеран живе поруч»

З метою уславлення героїв України до Дня захисників і захисниць Украї-
ни на  території  Миколаївської  громади  проведені  вечори  пам’яті,  патріотичні
флешмоби,  челендж «Дякуємо захисникам України»,  спортивні змагання «Коза-
цькі  розваги»,  уроки  мужності  «Україна  понад  усе!»,  свято  «Козацькому  роду
немає переводу», виховні години «Земле моя українська, ми солдати і захисники
твої!», створено відеоролик «Земляки – герої України», організовані поїздки до
м. Суми для відвідання Алеї  Слави,  зустрічі   з  учасниками бойових дій у зоні
АТО/ООС, відвідання батьків загиблих воїнів – жителів громади.

З  метою уславлення  учасників  масових  акцій  громадянського  супротиву,
учасників  і  загиблих  в  АТО/ООС,  інформування  дітей  та  молоді  про  подвиги
наших громадян організовані акції «Ангели Небесної Сотні», лінійки вшанування
«У нашій пам’яті  назавжди залишились», фотовиставка «Ніколи не забудемо»,
творчі майстерні «Виготовлення янголів», перегляд документальних фільмів.

Формування  духовно-моральних  якостей  школярів  здійснюється  через
вивчення  і  збереження  традицій  українського  народу.  Вихованню  доброти,
людяності, толерантності сприяють благодійні акції: «Доброго ранку, ветеране»,
«Серце до серця», «Монетки – дітям», «Подаруй вишиванку дітям». У закладах
освіти набирає активність волонтерська діяльність. Шкільні волонтерські групи
надають  допомогу  ветеранам  війни  та  праці,  самотнім  людям  літнього  віку,
інвалідам,  дітям-сиротам,  надсилають  до  зони  ООС  листи  та  малюнки  нашим
захисникам на схід України у зону ООС.

Важливою  складовою  морально-духовного  виховання  є  виховання
екологічної  культури  школярів,  бережливого  ставлення  до  природи  рідного
краю. У 2021 році  освітяни та учнівська молодь громади долучились до акцій
«Чиста Україна – чиста земля», «За чисте довкілля», «Нагодуй птахів взимку»,

https://veselka.oits.pro/novyny/kozatskomu-rodu-nemaie-perevodu/
https://veselka.oits.pro/novyny/kozatskomu-rodu-nemaie-perevodu/
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Міжнародної  акції  до  Всесвітньо  дня  прибирання  «World Cleanup Day»,
загальнодержавної акції «Створюємо ліси разом». У закладах загальної середньої
освіти  ТГ  працюють  екологічні  гуртки. Традиційно  учні  громади  піклуються
упорядкуванням територій біля пам’ятників Невідомому солдату (с. Миколаївка,
с.  Северинівка,  с  Кровне,  с. Яструбине),  місця  поховання  загиблого  у  Другій
світовій  війні  воїна  –  лейтенанта  А. Ф. Мальшукова  (с.  Лікарське),  місця
поховання Кривушенка В.О., учасника військових дій в Афганістані (с. Кекине) та
інших пам’ятних місць.

У  2021  на  території  громади  були  проведення  заходи,  спрямовані  на
вивчення та популяризацію української мови, традицій, обрядів, побуту, тощо.
З  метою  пропаганди  української  мови,  як  основного  елементу  національної
ідентифікації,  у  закладах  загальної  середньої  освіти громади до  Міжнародного
дня рідної мови були проведені мовознавчий захід «Єдиний день грамотності»,
гра-квест  «Слово  до  слова  –  складається  мова»,  тематична  виставка
«Антисуржик», мовознавчі вікторини «Вивчай! Знай! Рідну мову люби, поважай»,
«За Україну, за її мову», година цікавих повідомлень «І возвеличимо на диво   і
розум  наш,  і  наш  язик»,  а  також  до  Дня  української  писемності  –  місячник
української мови, інтелектуальна гра-конкурс «Мово українська, мово солов’їна»,
лінгвістична  дуель  «У ріднім  слові  цілий  світ»,  виховні  години  «Звучи,  наша
мово, над світом крилато!» тощо. Щороку учнівська молодь та освітяни громади
долучаються  до  Всеукраїнського  диктанту  єдності,  учні  закладів  загальної
середньої освіти ТГ стають переможцями І та ІІ етапів Міжнародного конкурсу
знавців української  мови ім.  П. Яцика  та  Всеукраїнського  мовно-літературного
конкурсу ім. Т. Шевченка. 

У звітний  період  з  метою  популяризації  українських  традицій  вихованці
закладів  дошкільної  освіти  та  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  брали
участь  у  тематичних  ярмарках,  вітаннях  колядками  на  різдвяних  святах,
театральних  дійствах тощо.  У  закладах  освіти  були  проведені  виховні  години
«Духовна  криниця  українських  традицій»,  свято  для  початківців  «Національна
символіка України»,  змагання «Кращий знавець свят зимового циклу». Традиціє
стала  участь  усіх  закладів  освіти  ТГ  у  заходах  до  Дня  вишиванки,  у  КДНЗ
«Веселка» –  проведення свята закосичення, у Кровненському ЗДО «Пролісок» –
тижня народознавства.

З  метою формування  у  суспільстві  правової  культури та  правової  сві-
домості,  сприяння  підвищенню  рівня  знань  та  поінформованості  молоді  щодо
реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України
у  різних  сферах  життя  у  закладах  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
громади реалізовується  правопросвітницький проект «Я маю право!». У рамках
цього проєкту у 2021 році був проведений Всеукраїнський урок «Я маю право!»,
учні  долучилися  до  Всеукраїнського  тижня  права,  організували  проведення
круглих столів «Конвенція про права людини», перегляд відеороликів «Права ді-
тей», правову вікторину «Правове дерево» тощо.  З метою формування свідомих
громадян демократичного суспільства у 2021 році у Миколаївському НВК реалі-
зується обласний проєкт «Демократизація та партнерство навчального закладу в
умовах нової української школи».
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З   метою  підтримки  інститутів  громадських  ініціатив  дітей  та  молоді
проводяться  спільні  заходів  закладів  загальної  середньої  освіти  Миколаївської
громади із національною скаутівською організацією України «Пласт».

Протягом  звітного  періоду  проводилося  систематичне  інформування
громади про заходи, які здійснюються в рамках Програми, шляхом розміщення
інформації на офіційному сайті  відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради та сторінках закладів освіти у Фейсбуці.

Аналіз  виконання  Програми  свідчить  про  досягнення  мети  і  завдань
Програми по збільшенню кількості дітей та молоді громади, охоплених заходами
національно-патріотичного  виховання  різного  формату,  та  урізноманітненню
форм  роботи  з  дітьми  і  молоддю  у  напрямку  національно-патріотичного
виховання.  Однак  виконання  Програми  є  не  повним,  оскільки  необхідно
активізувати  роботу відділу по зміцненню матеріальної  бази кабінетів  Захисту
України в закладах освіти та по підготовці проектів у сфері молодіжної політики.
Саме на ці напрямки буде спрямована робота у 4 кварталі 2021 р.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                         Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
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СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 234
28.10.2021                                                                                  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 03.11.2021 року 

Довідка 
про виконання Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей за 2021 рік
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Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020
№15 було прийнято програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік. На
виконання заходів програмою було передбачено 240,8 тис.грн. Із них кошти МБ –
217,04 тис.грн, БП – 23,8 тис.грн. 

На проведення відпочинково-оздоровчої кампанії 2021 року використано
175,1 тис.грн (план – 129,8 тис.грн). Кошти бюджету громади склали -  152,0 тис.-
грн, залучено батьківських коштів - 23,1 тис.грн. З бюджету громади 152,0 тис.-
грн. були розподілені на придбання путівок  - 95,0 тис.грн, решта 57,0 тис.грн. - на
харчування у таборах з денним перебуванням.

Традиційно основною формою відпочинку дітей влітку є пришкільні та-
бори з денним перебуванням. У червні 2021 року на базі усіх закладів загальної
середньої  освіти  було  організовано  роботу  5  таборів  з  денним  перебуванням.
Усього послугами відпочинку у пришкільних таборах було охоплено 163 дитини,
що складає 39,5% від їх загальної кількості. 

Харчування у таборах відпочинку було організоване з урахуванням вимог
щодо безпечності та якості, а також з урахуванням санітарних вимог. Меню у та-
борах відпочинку різноманітне, смачне, поживне та вітамінне. Середня вартість
харчування в день на 1 дитину фактично склала - 34,4 грн. Найвищою вартість ха-
рчування  була  у  таборах  відпочинку  Миколаївського  НВК  та  Кровненського
ЗЗСО та склала 35,0 грн.; найнижчою  - у таборі відпочинку Лікарського НВК –
32,64 грн. Усього на організацію харчування у пришкільних таборах використано
– 80,1 тис.грн. Із них з бюджету громади – 57,0 тис.грн, 23,1 – батьківська доплата
за харчування.

Аналіз організації харчування у таборах відпочинку з денним перебуван-
ням  показав, що норми харчування виконані на 93,8%. 

Цього року особлива увага приділялася організації здорового харчування.
Саме тому у раціон дітей не було включено ковбасні вироби, зменшено кількість
солі та цукру, а також продуктів, що мають у своєму складі крохмаль (картопля).
Проте збільшено кількість споживання фруктів, кисломолочних продуктів, м’яса
птиці, круп. Фактично аналіз показав, що найнижчий відсоток виконання норм по
овочам  свіжим (67%),  проте  найвищий по  фруктам свіжим –  202%.  100% ви-
конано  норми з  таких  продуктів  харчування:  крупи,  бобові,  макаронні  вироби
(167%), соки (152%), сир твердий (104%), хліб житній (110%), олія (100%). Ви-
конання норм по молоку та молочним продуктам – 77%, сир кисломолочний –
73%, м'ясо птиці – 75%, риба – 66%. 

Аналіз  у  розрізі  таборів  показав,  що у таборах Миколаївського  НВК та
Кровненського ЗЗСО норми харчування виконано найкраще - 98,8% та 96,8% від-
повідно. Найнижчий відсоток виконання норм був у таборах Северинівської ЗОШ
(71,2%) та Лікарського НВК (72,4%). 

З 09 червня 2021 року на літній оздоровчий режим роботи було переведено
заклади  дошкільної  освіти  та  дошкільні  групи  у  складі  навчально-виховних
комплексів Миколаївської сільської рад. Не працювала лише 1 група – дошкільна
група Яструбинського НВК. Оздоровчими послугами протягом літа було охопле-
но  79  дошкільнят  (79,4%  від  загальної  кількості).  2  дітей  дошкільного  віку
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Яструбинського НВК були залучені до роботи пришкільного табору відпочинку.
Середня вартість харчування дітей під час оздоровчого періоду було збільшено на
10% і складала 46 грн на 1 дитину в день, що дало змогу додати до раціону дітей
овочі, фрукти та соки. Слід зауважити, що норми харчування у оздоровчий період
виконано на 96,7%. 

На  організацію  харчування  вихованців  у  закладах  дошкільної  освіти  в
оздоровчий  період  було  використано  140,4  тис.грн.,  із  них  кошти  бюджету
громади – 84,2 тис.грн., батьківська плата – 56,2 тис.грн

Особлива увага влітку 2021 року була приділена оздоровленню та відпочи-
нку дітей пільгових категорій.

Так,  у  закладах  дошкільної  освіти  оздоровленням  та  відпочинком  було
охоплено 65 дітей пільгових категорій (94% від їх загальної кількості): діти-сиро-
ти або діти, позбавлені батьківського піклування – 1, діти з малозабезпечених сі-
мей – 4, діти, батьки яких є учасниками бойових дій або знаходяться в зоні АТО –
11, діти  з інвалідністю – 1, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи –
3, діти з багатодітних сімей – 10, діти, які перебувають на «Д»-обліку – 3, діти
працівників АПК та соціальної сфери села – 31,  діти,  один з  батьків яких має
інвалідність І або ІІ групи - 1. 

Із 65 дітей пільгових категорій 20 дітей отримували харчування за рахунок
бюджету громади. 

Послугами відпочинку у пришкільних таборах було охоплено 131 дитина
пільгових категорій (33,5% від загальної кількості). Стовідсотково охопили послу-
гами відпочинку дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, дітей з
малозабезпечених сімей, а також рідних дітей батьків-вихователів або прийомних
батьків. Лише на 50% охопили  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського пі-
клування та дітей учасників АТО. Найменше послугами відпочинку було охопле-
но дітей з інвалідністю (лише 25%) та дітей, потерпілих від наслідків Чорноби-
льської катастрофи (30%). 

Харчування  пільговиків  у  таборах  з  денним  перебуванням  було  орга-
нізоване за рахунок бюджету громади і склало 35.0 грн на 1 дитину в день.

Окрім того, за кошти бюджету громади, відповідно до поданих заяв, було
організовано  оздоровлення  14  дітей  пільгових  категорій  у  заміських  дитячих
оздоровчих таборах.

У  період  з  17.07.2021  року  до  06.08.2021  року  7  дітей  оздоровилися  у
ДПОЗ СТ «Ровесник» Департаменту освіти і науки Сумської ОДА, із них 4 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 рідна дитина прийомних
батьків, 2 дітей з багатодітних сімей.

З 06.08.2021 року ще 7 дітей пільгових категорій отримали путівки на від-
починок у дитячий табір  оздоровлення  та  відпочинку «Космос»  НГВУ «Охти-
рканафтогаз» ПАТ «Укрнафта». Із них 2 путівки було придбано дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, 1 путівку – дитині,  зареєстрованій
як внутрішньо переміщена особа, 4 путівки – дітям з багатодітних сімей. 

Таким чином, усі 14 заяв батьків дітей пільгових категорій на оздоровлен-
ня та відпочинок задоволені у повному обсязі. Усього на придбання путівок з бю-
джету громади використано 95,0 тис.грн.
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За підсумками оздоровчої кампанії 2021 року усього було охоплено 144
дитини пільгових категорій, що становить 36,8% від їх загальної кількості (усього
– 391 дитина). Із них послугами оздоровлення – 7 дітей, відпочинку – 137 дітей.
Аналіз показує, що не зважаючи на фактично низький відсоток, діти пільгових
категорій громади були охоплені послугами відпочинку та оздоровлення відповід-
но до потреби та поданих заяв.

Загалом влітку 2021 року різними формами оздоровлення та відпочинку
було  охоплено  177  дітей,  що  складає  42,8%  від  загальної  кількості  дітей
шкільного віку, що підлягали оздоровленню та відпочинку. Із них 7 дітей охопле-
но послугами оздоровлення, 170 дітей - відпочинком.

Аналіз  підсумків  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Миколаївської  сі-
льської  ради  влітку  2021  року  говорить  про  100%  виконання  поставлених
показників і заходів Програми, мета і завдання Програми були досягнуті, а робота
керівників закладів освіти, педагогічних колективів, відділів сільської ради, від-
повідальних за цей напрям роботи, була організована на належному рівні.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                  Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 235

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка
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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 03.11.2021 року 

Довідка 
про виконання Програми перевезення педагогічних працівників

 за 2021 рік

Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020
№ 16 було прийнято Програму перевезення педагогічних працівників на 2021 рік.
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На  виконання  заходів  Програмою  було  передбачено  149,5  тис.грн.  з  бюджету
громади.

За підсумками трьох кварталів використано 72, 2 тис.грн. 
На виконання ст.  66 Закону України «Про освіту»,  ст.  8  Закону України

«Про повну загальну середню освіту» та ст. 32 (п.4) Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»  у  2021  році  було  забезпечено пільгове  перевезення
педагогічних працівників до закладів освіти громади та у зворотному напрямку за
рахунок бюджету громади.

У заклади освіти Миколаївської сільської ради у 2021 році доїжджають до
місця роботи маршрутним транспортом – 26 осіб, замість 19 планованих (3 чол. –
до Северинівської ЗОШ, 8 чол. – до Лікарського НВК, 3 чол. – до Миколаївського
НВК, 5 чол. – до Кровненської ЗОШ, 3 чол. – до Яструбинського НВК, а також 1
реабілітолог і 1 логопед-дефектолог, що надають корекційні послуги дітям з ООП
Северинівської  ЗОШ,  КДНЗ  «Веселка»,  Кровненського  ЗЗСО,  та  2  тренери
ДЮСШ,  що  працюють  на  базі  Миколаївського  НВК  і  Северинівської  ЗОШ).
Таким чином, 23% від загальної кількості педагогічних працівників під’їжджають
до закладів освіти громади з інших населених пунктів.

Виконання цієї Програми забезпечило реалізацію законодавства України в
частині  пільгового  підвезення  педагогічних  працівників  до  місця  роботи  та  у
зворотному напрямку,  якісне  надання освітніх послуг та  забезпечення закладів
освіти,  розташованих  у  сільській  місцевості,  молодими  спеціалістами  шляхом
поповнення педагогічних колективів учителями з міст та інших сіл громади, а та-
кож зменшило ризик вивільнення наявних педагогічних працівників у закладах
освіти.

Отже,  у  2021  році  усі  педагогічні  працівники  закладів  освіти  Миколаї-
вської сільської ради були забезпечені пільговим проїздом до закладів освіти та у
зворотному напрямку, що свідчить про виконання Програми у повному обсязі.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                  Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 236

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка
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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 03.11.2021 року 

Довідка 
про виконання Програми розвитку освіти Миколаївської сільської ради

Сумського району за 2021 рік

Рішенням 3 сесії Миколаївської сільської ради 8 скликання від 23.12.2020
№10  було  прийнято  Програму  розвитку  освіти  Миколаївської  сільської  ради



4

Сумського району на 2021-2023 роки. На виконання програми у 2021 році було
передбачено 10 825,0 тис.грн. 

Провівши детальний аналіз виконання Програми розвитку освітньої галузі
громади за 2021 рік, необхідно відзначити,  що фінансування заходів Програми
здійснювалося з  урахуванням реальних можливостей сільського бюджету та за
рахунок коштів державних субвенцій. 

За підсумками трьох кварталів 2021 року на виконання заходів Програми з
бюджету громади використано 4 903,5 тис.грн, що свідчить про неповне виконан-
ня заходів Програми та активізацію роботи у 4 кварталі.

За підсумками трьох кварталів 2021 року виконано такі напрямки Про-
грами:

І. Надання дошкільної освіти
1.1.  Виконується.  Заключено  договір  на  придбання  меблів  для  КДНЗ

«Веселка»  (виробничі  столи  та  шафи  для  харчоблоку)  та  Кровненського  ЗДО
«Пролісок» (стінка та ліжка) на суму 80 тис.грн. Меблі у процесі виготовлення,
будуть поставлені до грудня 2021 року. Окрім того, закуплено постільну білизну,
посуд, електром’ясорубка, навчальні посібники на суму 32,6 тис.грн.

1.2. Планується закупівля 2-х ноутбуків для 2-х ЗДО у 4 кв. 2021 р.
1.3. Не виконано у зв’язку з браком фінансування, планується виконати у

2022 році.
1.4. Виконується. Систематично проводяться заходи з питань ЦЗ та пожеж-

ної безпеки в ЗДО громади. Здійснено технічний огляд і перезарядка вогнегасни-
ків  та  технічне  обслуговування  пожежної  сигналізації  на  суму  5,8  тис.грн.
Проведено щорічні тренувальні заняття з евакуації персоналу та надання першої
домедичної  допомоги.  Проводяться Тижні безпеки,  Тижні безпеки життєдіяль-
ності  дітей,  Тижні протипожежних  заходів.  Поновлено  плани  евакуації  та  ін-
струкції з пожежної безпеки та ЦЗ.

1.5. Виконано. Проведено поточні ремонти санвузла, огорожі, опалювально-
го котла у КДНЗ «Веселка» та каналізації і опалювального котла у Кровненському
ЗДО «Пролісок» - на загальну суму 157,3 тис.грн. Також було закуплено буді-
вельні матеріали та фарба для проведення поточних ремонтів у закладах освіти на
суму 17,6 тис.грн.

1.6. Виконано. У ЗДО громади діють 4 інклюзивні групи, де навчаються 5
дітей з ООП. З дітьми проводиться корекціна робота психологами, реабілітологом
та логопедом. Уведено посади асистентів вихователів.

1.7.  Загальних  заходів  до  Дня  захисту  дітей  не  проводилося  у  зв’язку  з
карантинними обмеженнями. Свято відзначалося окремо по закладах освіти.

1.8. Виконується. Закуплено деззасобів і товарів медичного призначення на
суму 6,9 тис.грн. Питання забезпечення заходів запобігання виникнення та поши-
рення коронавірусної хвороби (COVID-19) знаходиться на особистому контролі
керівників ЗДО.
ІІ. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)

2.1. Виконується.
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26.08.2021 року відбулося засідання робочої групи з питання оптимізації
мережі закладів освіти, схвалено та оприлюднено на сайті сільської ради 2 проє-
кти рішень сесії про зміну типів закладів освіти громади для обговорення їх про-
тягом 1 календарного року. 

2.2.  Укладено  угоду  на  придбання  шкільних  меблів  для  Кровненського
ЗЗСО та Миколаївського НВК на суму 70,0 тис.грн., на придбання електроплити
для  Кровненського  ЗЗСО на  суму 40,0  ти.грн.  Придбано  холодильник  для  Лі-
карського НВК (11,5 тис.грн), водонагрівачі у 4 школи (49,8 тис.грн). Планується
закупівля нових меблів для їдальні Миколаївського НВК.

2.3. Не виконано у зв’язку з браком фінансування, планується виконати у
2022 році.

2.4. Виконується. Проведено поточні ремонти у закладах освіти на загальну
суму 505,5 тис.грн: підлога їдальні Северинівської ЗОШ, частина покрівлі та си-
стема опалення Лікарського НВК, котельня Кровненського ЗЗСО, ганок Миколаї-
вського НВК, замінено частково вікна і двері у Лікарському НВК, Кровненському
ЗЗСО, Яструбинському НВК. Продовжуються капітальні ремонтні роботи у ха-
рчоблоці Миколаївського НВК (договір на 2 200 тис.грн) та ремонт вимощення у
Лікарському НВК (договір на 170,0 тис.грн). Окрім того, були придбані фарба і
будівельні матеріали для поточних ремонтів у закладах освіти на суму 155,4 тис.-
грн.

2.5. Виконується. У ЗЗСО організовано роботу 5 інклюзивних класів для 5
дітей з ООП. З дітьми проводиться корекціна робота психологами, реабілітологом
та логопедом.  Уведено посади асистентів учителів.  Забезпечено співпрацю з К
УІРЦ Степанівської селищної ради. Закуплено за кошти державної субвенції на
підтримку дітей з ООП засоби корекції на суму 9,7 тис.грн.

2.6. Виконується. Систематично проводяться заходи з питань ЦЗ, БЖД та
пожежної безпеки в закладах освіти громади. Здійснено технічний огляд і пере-
зарядка вогнегасників та придбання вогнегасників на суму 7,9 тис.грн. Проведено
щорічні тренувальні заняття з евакуації персоналу та надання першої домедичної
допомоги. Проводяться Тижні безпеки життєдіяльності дітей, Тижні протипожеж-
них заходів, Тижні ЦЗ. Поновлено плани евакуації та інструкції з пожежної без-
пеки та ЦЗ.

2.7.  Для  Забезпечення  надання  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної
середньої освіти «Нова українська школа» були придбані 4 інтерактивні компле-
кси, меблі, комп’ютерне обладнання та дидактичні засоби навчання за кошти бю-
джету громади та кошти державної субвенції на загальну суму 560,0 тис.грн. 

2.8.  У  зв’язку  з  відсутністю фінансування  реалізації  заході  планується  у
2022 році.

2.9. Виконується. Закуплено деззасобів і товарів медичного призначення на
суму  12,9  тис.грн.  Питання  забезпечення  заходів  запобігання  виникнення  та
поширення  коронавірусної  хвороби  (COVID-19)  знаходиться  на  особистому
контролі керівників закладів освіти.

2.10.  Виконується.  Здійснюються  преміювання  педагогічних  працівників,
які  підготували  переможців  олімпіад  на  обласному етапі,  а  також переможців
спортивних змагань обласних етапів.
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2.11. Виконується. На придбання запчастин та поточний ремонт шкільних
автобусів, а також на придбання дизпалива і бензину було витрачено 635,3 тис.-
грн.

ІІІ.  Надання  позашкільної  освіти  закладами  позашкільної  освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

3.1. Виконується. На базі закладів освіти діють 4 гуртки БДЮТ Верхньоси-
роватської сільської ради, про що укладено відповідну угоду. Охоплено 65 дітей
громади, що становить 17% від їх загальної кількості.

3.2.  Виконується.  Вихованці  гуртків беруть активну участь у конкурсах і
змаганнях зі спортивного туризму, з декоративно-ужиткового мистецтва, мисте-
цьких конкурсах, змаганнях з футболу та легкої атлетики.

3.3. На базі 3 закладів освіти діє гурток військово-патріотичного виховання
«Джура». Команди з 2 закладів брали участь у онлайн-етапі районного змагання.
А команда Кровненського ЗЗСО узяла участь у обласному етапі змагання, посі-
вши 6 місце серед 12.

IV. Інші програми та заходи у сфері освіти
4.1. Виконується.
4.2. Виконується. Профінансовано 40,5 тис.грн.
4.3. Виконується. Проплата допомоги здійснюється відповідно до поданих

заяв. Здійснено виплату 1 дитині-сироті на суму 1810 грн.
4.4. Виконано. Придбано одяг для 13 дітей-сиріт на суму 48,0 тис.грн.
Робота з виконання заходів Програми щодо створення належних умов для

розвитку  безпечного  та  комфортного  освітнього  середовища  у  закладах  освіти
громади триває.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту                                                                  Наталія МАКШЕЄВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 237

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка
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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», ріше-
ння засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Ми-
колаївської сільської ради, рішення опікунської комісії при виконавчому комітеті
Миколаївської  сільської  ради,  з  метою  захисту  прав  та  інтересів  дитини,  ви-
конавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав громадя-
нина ----------------------------, ------------------------ року народження відносно малолі-
тнього сина, -------------------------, --------------------- року народження (Додаток 1).

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

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 

Додаток 1 до рішення виконавчого 
комітету № 237    від 28.10.2021

Висновок
про доцільність позбавлення батьківських прав

Комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті розглянуто
та  вивчено  документи,  представлені  громадянкою  -----------------------------,  яка
виховує неповнолітнього сина -----------------------, щодо позбавлення батьківських
прав його батька ----------------------------.
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Встановлено,  що громадяни -----------------  та  -------------------  перебували у
зареєстрованому шлюбі з березня ------------------- року. Від спільного подружнього
життя у них народився син, ------------------, ------------------- року народження., про
що відділом реєстрації актів цивільного стану зроблено відповідний актовий запис
та  видано свідоцтво про народження дитини.

 Однак,  сімейне  життя  у  громадян  не  склалося  через  відсутність
взаєморозуміння  між  батьками,  тому  рішенням  Сумського  районного   суду
Сумської області  від 04.05.------------ року, шлюб – розірвано та стягнуто аліменти
на користь матері у розмірі 1/3 частки від усіх видів заробітку(доходу), починаючи
з 16 березня 2018 року і до досягнення дитиною повноліття.

Зі  слів матері,  з  2017 року ---------------  взагалі  перестав цікавитися своїм
сином.  Батько  не  виявляв  жодного  бажання  займатися  його  вихованням  та  в
добровільному порядку матеріальної допомоги на утримання малолітнього сина
не надавав.

--------------------- не піклується про фізичний та духовний розвиток дитини,
не  забезпечує  необхідного  харчування  та  медичного  догляду.  Не  бачиться  з
дитиною, не здійснює підготовку до дорослого життя та не проявляє інтересу до її
внутрішнього світу. 

17  вересня  2021  року  працівником  служби  у  справах  дітей  та  головним
спеціалістом відділу  соціального  захисту  населення  та  надання  муніципальних
послуг  Миколаївської  сільської  ради  обстежено  умови  проживання  дитини  за
адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  -----------------------  в  ході
обстеження встановлено, що будинок складається з 4-х кімнат, кухні, коридору,
ванни та санвузла. Умови проживання добрі, дитина забезпечена усім необхідним
для комфортного проживання, навчання та проведення дозвілля. Дитина проживає
з мамою, бабусею, дідусем та прабабусею. Мати сама займається вихованням та
доглядом сина.

Згідно  довідки  -----------------------  загальноосвітньої  школи  I-II ступенів
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  від  20.09.2021  №  305,
---------------------  класі.  Мама,  бабуся  та  дідусь  приділяють  увагу  дитині,
піклуються про зовнішній вигляд хлопчика,  забезпечують всім необхідним для
навчання у школі. Батьківські збори відвідують систематично.

Відповідно довідки Деснянського районного відділу державної виконавчої
служби  у  місті  Києві  центрального  міжрегіонального  управління  міністерства
юстиції  (м.Київ),  -------------------------  дійсно  не  отримувала  аліменти  з
--------------------  

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 2, 3 ст. 150
та ст. 180 Сімейного кодексу України передбачено, що кожна дитина має право на
піклування  батьків,  а  батьки  мають  право  та  зобов'язані  виховувати  дитину,
піклуватися  про  її  здоров'я,  фізичний,  духовний  та  моральний  розвиток,
матеріально забезпечувати та утримувати її.

Відповідно  до  ст.  164  Сімейного  кодексу  України  батьки  можуть  бути
позбавлені  батьківських  прав  по  відношенню  до  своїх  дітей  за  ухилення  від
виконання  батьківських  обов’язків.  Згідно  ст.  165  Сімейного  кодексу  України
громадянка має право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських
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прав, так як є мамою з якою проживає дитина.
Враховуючи  наведене,  вважаємо,  що  доцільно  позбавити  громадянина

--------------------,  ------------------  року  народження,  батьківських  прав  по
відношенню до сина --------------------, ---------------- року народження.

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 238

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про закріплення житла на правах
користування за дитиною, позбавленою
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батьківського піклування

         Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування»,                   ст.
18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 4 Закону України «Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених  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 батьківсько-
го піклування – -------------,  ------------------ року народження, яке знаходиться за
адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  с.  -------------------------------  та
заборонити відчуження вказаного житла до досягнення нею повноліття.

2.  Відповідального  за  збереження  житла  призначити  –  ----------------------------,
власника будинку.

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

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 239

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення
зелених насаджень
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 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, --- (згідно акту № 34 від 09 вересня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обли-
ванцовій 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 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 240

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення
зелених насаджень
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Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів 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 центрально-
го водоймища (згідно акту № 35 від 16 вересня 2021 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обли-
ванцовій 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 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 241

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень
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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 виконавчо-
го 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 сі-
льської 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, га-
зонів 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,  ------- (згідно акту № 36 від 04 жовтня 2021
року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обли-
ванцовій 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 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 242

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про уточнення місця розташування
земельної ділянки 
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Розглянувши  заяву  гр.  ------------------------,  жителя  села  Яструбине,  вул.
--------------------,  спадкоємця  померлого  06.08.2002  року  ---------------------------,
щодо уточнення відомостей про місце розташування земельної ділянки, належної
померлому,   правовстановлюючі  документи,  що  свідчать  про  належність
померлому  житлового  будинку  в  селі  Яструбине,  вулиця  ------------------------
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  Яструбине,  дані
погосподарського обліку Яструбинського старостинського округу, відповідно до
яких за померлим Степаненком П.Т. обліковується житловий будинок та земельна
ділянка, що розташовані в селі Яструбине, вулиця ---------------------,  Сумського
району  Сумської  області,  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 померлому гр.  --------------------------,  відповідно до присвоєної  адреси
об’єкта нерухомого майна, належного померлому:  Сумська область, Сумський
район, село ---------------------------).
          

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 243

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про упорядкування нумерації об’єктів
нерухомого майна в селі ---------------
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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
Постольне,  вулиця  --------------------  Сумського  району  Сумської  області,
спадкоємиці  -------------------,  померлої -------------------  року,  про упорядкування
нумерації   належного  померлій  ----------------------.  на  підставі  договору  купівлі
продажу житлового будинку в селі --------------------- Сумського району Сумської
області,  у  зв’язку  з  присвоєнням  в  даному  населеному  пункті  назви  вулиці
(рішення третьої сесії Постольненської сільської ради Сумського району Сумської
області від 09.02.2016 року «Про присвоєння назв вулиць в с. ----------------------
Сумського району Сумської області») назви яких раніше були відсутні, беручи до
уваги  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 --------------------- 
року, визначивши наступну адресу: Україна, Сумська область, 
Сумський район, село -----------------------------

  Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 244

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про розгляд заяви гр. --------------- та
гр. ---------------  щодо  упорядкування адреси
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житлового 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»,  розглянувши та обговоривши заяви гр. ----------------- та
гр. ------------------  жителів села ---------------- Сумського району, про упорядкуван-
ня   адреси житлового  будинку  в  селі  ------------------,  що належить їм  на  праві
спільної часткової  власності,  з метою впорядкування нумерації домоволодінь в
селі  -----------------по  вулиці  -------------------------,  відповідно  до  їх  фактичного
місця розташування,  виконавчий комітет сільської ради

вирішив:

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку належ-
ного на праві спільної часткової власності гр. -------------------------------та гр.
-----------------------,   визначивши  наступну  адресу:  Україна,  Сумська
область, Сумський район, село ---------------------

  

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 03.11.2021 року 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 245

28.10.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про стан виконання рішення виконавчого
комітету № 88 від 28.04.2021 року
«Про затвердження Плану заходів щодо 
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економного та раціонального використання
бюджетних коштів установами
Миколаївської територіальної громади
на 2021-2023 роки» 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016
року  № 710  «Про ефективне  використання   державних  коштів»   (зі  змінами),
рішення  третьої  сесії  Миколаївської  сільської   ради   восьмого  скликання  від
23.12.2020  року  №  39  «Про  бюджет  Миколаївської  сільської   територіальної
громади на 2021 рік»,  керуючись статтею  28, частиною 2 статті 52, частиною 6
статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з  метою
економного  і  раціонального  використання  бюджетних  коштів,  посилення
фінансово-бюджетної дисципліни, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1. Звіт начальника фінансового управління Пашкурової В.В. щодо виконання

Плану заходів  щодо економного та раціонального використання  бюджет-
них коштів установами Миколаївської сільської  територіальної громади на
2021-2023  роки  прийняти  до  відома.  Стан  виконання  заходів  вважати
задовільним. 

2. Начальнику  фінансового  управління  Пашкуровій  В.В.  продовжити
координувати роботу по виконанню Плану заходів  щодо економного та ра-
ціонального використання бюджетних коштів установами Миколаївської сі-
льської  територіальної громади на 2021-2023 роки. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського  голову
Самотоя С.В. 

Сільський голова                                                   Сергій   САМОТОЙ 

Оприлюднено 03.11.2021 року 

Про стан виконання рішення виконавчого комітету
 Миколаївської сільської ради № 88 від 28.04.2021 року «Про затвердження

Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних
коштів установами Миколаївської територіальної громади на 2021-2023

роки»
З метою економного та раціонального використання бюджетних коштів ви-

конавчим комітетом Миколаївської сільської ради розроблені та затверджені від-
повідні заходи.

Станом на 28.10.2021 року затверджені заходи в основному виконуються. 
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Так, фінансовим управлінням здійснюється контроль за використанням бю-
джетних коштів в межах затверджених асигнувань. При зверненні головних роз-
порядників бюджетних коштів щодо виділення додаткового обсягу, фінансовим
управлінням проводиться всебічний аналіз відповідності меті та цілям, а також
ефективності використання коштів на підставі обґрунтування, наданого головни-
ми розпорядниками чи одержувачами коштів (пункти 1).  

За звітний період пропозицій щодо створення нових бюджетних установ чи
перепрофілювання існуючих бюджетних установ, які б призвели до збільшення
видатків на їх утримання не надходило (пункт 2).

Питання внесення  змін до  структури і  загальної  чисельності  апарату ви-
конавчих органів та структурних підрозділів Миколаївської  сільської ради роз-
глядаються та затверджуються виключно рішеннями сесій(пункти 3-6).

  Фінансовим управлінням проводиться постійний контроль щодо неухи-
льного дотримання норм Бюджетного кодексу України щодо проведення у першо-
черговому порядку розрахунків за захищеними статтями видатків та своєчасної
виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у строки, встановлені ко-
лективними  договорами,  та  своєчасної  оплати  спожитих  енергоносіїв  та
комунальних послуг (пункти 8 та 10).

На  виконання  пункту  11 Плану заходів  у  III  кварталі  2021 року  внесені
зміни до бюджету та  передбачені  кошти у сумі  55,5 тис.грн для виготовлення
звітів з незалежної оцінки комунального майна та виготовлення звітів з технічно-
го обстеження нежитлових будинків, які планується перевести в житловий фонд
для подальшого ефективного використання.

З метою додаткового надходження коштів до бюджету громади, рішеннями
від 23.09.2021 року № 08 та № 09 затверджено Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального
майна  Миколаївської  сільської  ради  та  оголошений  конкурс  щодо  відбору
суб’єктів оціночної діяльності.  19 жовтня 2021 року відбувся конкурс на визначе-
ння суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки вищезазначе-
ного майна. 

За протоколом конкурсної комісії від 19 жовтня 2021 року визначено пере-
можцем конкурсу ФОП Олійник О.О.

Калькуляція вартості  послуг з виготовлення Звіту незалежної оцінки з ре-
цензуванням на вищезазначені об’єкти складає 47 000 тис. грн

      На сьогодні готується проект договору між сільською радою та ФОП
Олійник О.О. на вищезазначені послуги.

       Після затвердження Звітів незалежної оцінки майна вищезазначених
об’єктів сільська рада буде готувати наступне:

1.Проект Договору про проведення електронних аукціонів з продажу малої
приватизації між організатором аукціону та оператором електронного майданчи-
ку;

2.Проект Договору про проведення електронних аукціонів з передачі майна
в оренду між орендодавцем та оператором електронного майданчика

3.Додаткові угоди до договорів оренди гідротехнічних споруд, що знаходя-
ться на території Миколаївської сільської ради.         
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      З метою ефективного використання майна сільська рада уклала договір з
ТОВ «Віта-С» щодо надання послуги з обстеження нежитлових будинків на від-
повідність норм до  житлових будинків, які розташовані за адресами:

- вул. Шкільна, № 2/2, с. Лікарське Сумського району
- вул. Соборна, 21, с. Склярівка Сумського району
- вул. Центральна, 5а, с. Кекине Сумського району.
          На сьогодні Звіти з обстеження нежитлових будинків на відповідність

норм  до   житлових  будинків  знаходяться  в  Відділі  житлово-комунального
господарства на перевірці. 

      На майбутнє цей захід надасть змогу вирішити проблему соціально
незахищеного населення сільської ради (укладання договіру найму).

      В іншому випадку пропозиція щодо вказаних будинків буде надана на
розгляд комісії з продажу об’єктів малої приватизації.

Пунктом 13 затвердженого Плану заходів передбачена оптимізація мережі
закладів освіти та культури.

 Відділом освіти, молоді та спорту розроблений відповідний План заходів,
згідно якого 26.08.2021 проведено засідання робочої групи. Вирішено згідно чин-
ного законодавства України провести обговорення.

Відділом культури та роботи з молоддю теж 21.10.2021 проведено засідання
робочої групи з вивчення питання оптимізації мережі закладів культури Миколаї-
вської сільської ради, створеної відповідно до розпорядження сільського голови
від 25.023.2021 № 47-ОД, на якій запропоновано ліквідувати сільські бібліотеки в
селах Постольне та Руднівка.

Але треба зазначити, що не всі затверджені  заходи виконуються.
Так,  Планом  заходів   передбачено  розроблення  та  затвердження  плану

заходів  з  енергозбреження  з  метою зменшення  витрат  на  оплату  комунальних
послуг  та  енергоносіїв  (пункт  9)  та  економного  використання  паливно-масти-
льних матеріалів (пункт 12). І хоча усі головні розпорядники та одержувачі бю-
джетних коштів намагаються економно та раціонально витрачати енергоносії та
паливно-мастильні матеріали, відповідні нормативні акти на 2021 рік підготували
та затвердили лише апарат сільської ради (рішеннями сесії) та КНП МСР «Амбу-
латорія ЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці».

Оприлюднено 13.10.2021
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