
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про план роботи виконавчого комітету 

на перший квартал 2022 року 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 

02 від 28.02.2017 року, з метою якісного планування роботи виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради протягом першого кварталу 2022 року, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 
 

 

1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради /Бідненко С./ про виконання плану роботи виконавчого 

комітету сільської ради за 2021 рік прийняти до відома. /додаток 1 

додається/. 

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Миколаївської сільської 

ради на І квартал 2022 року. /додаток 2 додається/. 

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету 

забезпечити своєчасне виконання заходів, передбачених планом роботи.  

4. Загальному відділу виконавчого комітету здійснювати контроль за 

виконанням плану роботи у терміни, встановлені в ньому, для виконання 

відповідних заходів.   

5. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого  комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

      Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 

 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток  до  рішення виконавчого  
 комітету №     від .12.2021 року  

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВИКОНКОМУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ПЕРШИЙ 

КВАРТАЛ 2022 РОКУ 

 
№ 

п\

п 

Питання для розгляду  Відповідальн

ий за 

підготовку 

матеріалів  

Дата 

оприлюдне

ння 

проекту 

рішення  

Дата 

розгляду  

Доповідає  

 

        І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННЯХ ВИКОНКОМУ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

СІЧЕНЬ 

 

1. Про підсумки роботи служби у 

справах дітей Миколаївської 

сільської ради у 2021 році. 

 

Бідненко 

С.М.  

 

10.01.2022 25.01.2022  

 

Сорока О.О. 

2.  Про підсумки роботи відділу 

соціального захисту населення та 

надання муніципальних послуг у 

2020 році.  

Бідненко 

С.М.  

10.01.2022 25.01.2022  

 

Глиненко 

Л.М.  

2. Про стан військово – облікової 

роботи на території 

Миколаївської сільської ради у 

2020 році  

Бідненко 

С.М.  

10.01.2022 25.01.2022  

 

Железняк 

Л.І.   

3. Про затвердження плану 

основних заходів цивільного 

захисту на 2021 рік 

 

Бідненко 

С.М. 

10.01.2022 25.01.2022  

 

Гончаренко 

О.В.  

4. Звіт про виконання бюджету 

Миколаївської  територіальної  

громади за 2021 рік. 

Бідненко 

С.М. 

10.01.2022 25.01.2022  

 

Пашкурова 

В.В. 

5. Звіт про виконання фінансового 

плану комунального 

некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради 

«АЗПСМ с.Постольне» 

Бідненко 

С.М. 

10.01.2022 25.01.2022  

 

Білінський 

Р.М. 

6. Звіт про виконання фінансового 

плану комунального 

некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради 

«АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці» 

Бідненко 

С.М. 

10.01.2022 25.01.2022  

    

Кіхтенко 

Н.А. 



 

7. Про хід виконання 

розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

№ 275- ОД від 27.04.2021 року 

«Про затвердження заходів щодо 

наповнення місцевих бюджетів, 

економного та раціонального 

використання бюджетних коштів 

та недопущення втрат місцевих 

бюджетів у 2021 році» 

 

 

Бідненко 

С.М. 

10.01.2022 25.01.2022  

 

Пашкурова 

В.В. 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

1.  

 

 

 

  

Про роботу та стан матеріально 

технічного забезпечення місцевої 

пожежної охорони Миколаївської 

сільської ради. 

Бідненко 

С.М.  

07.02.2022 22.02.2022    Іванов 

В.А. 

 

 

 

 

2. Про підсумки роботи відділу 

культури та роботи з молоддю 

Миколаївської сільської ради у 

2021 році. 

 

Бідненко 

С.М.  

07.02.2022 22.02.2022 Родя С.В.   

3. Про виконання повноважень в 

сфері житлово комунального 

господарства. 

Бідненко 

С.М. 

07.02.2022 22.02.2022 Ольшанська 

А.В. 

4. Про виконання Програми 

соціально економічного розвитку 

громади за 2021 рік. 

Бідненко 

С.М.  

07.02.2022 22.02.2022 Шаповал 

Н.І. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

 

1. 

 

 

 

Про  стан роботи із 

зверненнями громадян за І 

квартал 2022 року.  

 

Бідненко 

С.М.  

 

 

 

14.03.2022 29.03.2022 

 

 

 

 

Железняк 

Л.І. 

 

 

 

 

2. 

Про стан виконавської 

дисципліни за І квартал 2022 

року.  

Бідненко 

С.М. 

14.03.2022 29.03.2022 

 

 

 

Балаба 

Ю.О. 

 

 



3.  Про план роботи виконавчого 

комітету на ІІ квартал 2022 

року.  

Бідненко 

С.М.  

14.03.2022 29.03.2022 

 

 

Бідненко 

С.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                        Світлана БІДНЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ: 

План організаційних заходів запланованих на I квартал 2022 року на 

території  Миколаївської сільської ради 

 (план заходів, який може змінюватися, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією 

в регіоні) 

№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

провед. 

Місце проведення Відповідальний 

1. Свято Різдва 

Христового. 

Колядки. 

6 січня Клубні заклади, 

бібліотеки 

Керівники 

клубних 

закладів, 

бібліотек 
2. Свято Меланки. 

Щедрування. 

13 

січня  

Сільська рада, 

установи, 

сільхозпідприємства. 

Іванченко В.О. 

3. День соборності 

України. 

Тематичні бесіди. 

20-22 

січня 

Клубні заклади, 

бібліотеки  

Керівники 

клубних 

закладів, 

бібліотек 
4. День соборності 

України. 

Святковий 

концерт. 

 

21січня Миколаївський СБК 

Кровненський СБК 

Северинівський СБК 

Яструбинський СБК 

Керівники 

клубних 

закладів 

 

5. День Святого 

Валентина 

14 

лютого 

Клубні заклади, 

бібліотеки 

Директори та 

завідувачі 

клуб.закл 
6. День пам’яті 

воїнів - 

інтернаціоналістів 

14-16 

лютого 

Клубні заклади, 

бібліотеки 

Керівники 

клубних 

закладів 

 
7. День Героїв 

Небесної Сотні 

20 

лютого 

Клубні заклади, 

бібліотеки 

Керівники 

клубних 

закладів 

 
8. Масляна 28 

лютого 

Клубні заклади, 

бібліотеки 

Керівники 

клубних 

закладів 

 
9. Міжнародний 

жіночий день 

6-8 

березня 

Клубні заклади, 

бібліотеки 

Керівники 

клубних 

закладів 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про стан роботи із зверненнями 

громадян за 2021 рік 

 

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

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

заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста загального відділу 

виконавчого комітету щодо стану роботи із зверненнями громадян на території 

сільської ради виконком сільської ради відмічає, що робота із зверненнями 

громадян спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян» 

від 02.10.1996 року (зі змінами). 

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

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови Сумської ОДА 

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

конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування»», проводиться робота по розгляду 

пропозицій, заяв, скарг громадян. Виконкомом сільської ради вживаються 

заходи, які спрямовані на забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування.  

З метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, 

 виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Інформацію спеціаліста ІІ категорії загального відділу виконавчого 

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

 

2. Керівникам відділів, начальникам управлінь сільської ради та 

керівникам комунальних підприємств: 

1) забезпечити дотримання вимог Закону України «Про звернення 

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

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування»; 



2) продовжити роботу по кваліфікованому, неупередженому, 

об’єктивному і своєчасному розгляду звернень громадян з метою оперативного 

вирішення порушених питань та задоволення законних вимог громадян; 

3) не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або 

неповних відповідей на звернення громадян та порушень строків розгляду 

звернень, установлених законодавством; 

4) вжити ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав 

для обґрунтованих звернень громадян до органів влади вищого рівня та 

виявлення причин, які породжують повторні та колективні звернення; 

5) забезпечувати першочерговий прийом звернень інвалідів війни, 

учасників бойових дій, Героїв України, приділяти особливу увагу 

вирішенню проблем пільгових категорій громадян 

 

3. Загальному відділу сільської ради:  

1) посилити контроль за своєчасним і якісним розглядом звернень 

громадян та інформувати керівництво виконавчого комітету про факти 

несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви 

формального підходу до розгляду питань, порушених заявниками; 

2) вжити заходів та приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими 

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

постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники 

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

які потребують соціального захисту та підтримки;  

3) інформувати заступника сільського голови про факти невчасного чи 

формального підходу до розгляду питань, порушених у зверненнях громадян; 

4) надавати методичну допомогу спеціалістам, відповідальним за роботу зі 

зверненнями громадян у структурних підрозділах виконкому; 

5) здійснювати постійний моніторинг роботи із зверненнями громадян у 

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

для проведення відповідного аналізу роботи зі зверненнями громадян; 

6) продовжити у 2022 році   роботу по вивченню стану організації роботи із 

зверненнями громадян та вносити відповідні пропозиції щодо 

поліпшення роботи; 

7) забезпечувати умови для реалізації громадянами прав на письмове 

звернення, особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої 

відповіді, участі за бажанням заявників в перевірці поданих звернень; 

8) визначення і усунення причин, що спричиняють повторні та колективні 

звернення громадян; 

9) забезпечити функціонування системи електронних петицій на 

офіційному веб – сайті сільської ради; 

10) забезпечити оприлюднення в засобах масової інформації, на офіційному 

веб – сайті сільської ради узагальнених матеріалів про організацію 

роботи зі зверненнями громадян, інформації про телефонну «гарячу 



лінію» електронну адресу, графіки особистих прийомів громадян, 

роз’яснень з найбільш питань громадян. 

 

4. Рішення виконавчого комітету № 206 від 30.09.2021 «Про стан роботи із 

зверненнями громадян за 9 місяців 2021 року» вважати таким, що 

втратило чинність.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря)  виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про стан виконавської дисципліни 

 

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

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

обговоривши інформацію головного спеціаліста загального відділу виконавчого 

комітету про стан виконавської дисципліни у виконавчих органах Миколаївської  

сільської ради за ІV квартал 2021 року, з метою підвищення рівня виконавської 

дисципліни та персональної відповідальності за виконання посадових обов’язків, 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

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

стан виконавської дисципліни у виконавчих органах Миколаївської 

сільської ради за ІV квартал 2021 року взяти до відома (додається). 

2. Стан виконавської дисципліни в виконавчих органах ради вважати 

задовільним.  

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, 

начальникам відділів, управлінь, комунальних підприємств сільської ради: 

1) активізувати роботу, спрямовану на своєчасне виконання завдань, 

визначених документами вищих органів виконавчої влади, рішеннями 

сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та 

дорученнями сільського голови; 

2) систематично розглядати на засіданнях та нарадах стан виконання 

доручень та вживати невідкладних заходів щодо усунення недоліків та 

їх попередження; 

3) приділяти особливу увагу виконанню резолюцій у роботі з 

документами; 

4) забезпечити своєчасне надання до загального відділу сільської ради 

матеріалів, що підтверджують факти надання відповідної інформації, 

якість та змістовність цієї інформації, дотримуючись регламенту 

роботи виконавчого комітету. 

4. Загальному відділу виконавчого комітету сільської ради: 

      1)  здійснювати щоденний контроль за виконанням документів, наданих   

доручень та на оперативних нарадах доповідати про стан виконання  

документів з визначенням причин несвоєчасного виконання; 



      2) щомісяця проводити аналіз стану виконавської дисципліни у виконавчих 

органах Миколаївської  сільської ради, про підсумки інформувати 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету; 

     3)  надавати методичну та практичну допомогу відділам з питань підвищення 

рівня виконавської дисципліни; 

   4. Стан виконавської дисципліни щоквартально розглядати на засіданнях 

виконавчого комітету. 

    5. Рішення виконавчого комітету № 207 від 30.09.2021 року «Про стан 

виконавської дисципліни протягом ІІІ кварталу 2021 року» вважати таким, 

що втратило чинність. 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря)  виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ 

 

 

 
 Оприлюднено 13.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про виконання делегованих повноважень 

 

Відповідно до пункту 2 статті 11 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Сумської РДА 

№ 52 - ОД ід 26.02.2016 року «Про контроль за здійсненням органами місцевого 

самоврядування Сумського району делегованих повноважень органів виконавчої 

влади» виконавчий комітет Миколаївської  сільської ради в своїй роботі 

керується Конституцією України, законами України, актами Президента України 

і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації щодо 

виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

 Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання 

делегованих повноважень на території ради.  

 Виконавчий комітет виконує делеговані державою повноваження згідно з 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», приймаються 

відповідні рішення виконавчого комітету та видаються розпорядження 

сільського голови. 

           Так за 2021 рік із 294 рішень виконавчого комітету щодо виконання 

делегованих повноважень прийнято 94 рішення та видані 12 розпоряджень 

сільського голови делегованого характеру.   

          Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності 

(відповідно до статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») 

показує, що основна кількість рішень стосується роботи в сфері житлово 

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

громадського харчування, транспорту та зв’язку (ст. 30), роботи у сфері 

соціального захисту населення, (ст. 34), питань цивільного захисту (ст. 36), щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян (ст.  38). Також протягом 2020 року  на засіданнях 

виконавчого комітету було заслухано звіти начальників відділів про роботу 

відділів за минулий рік,   заслухувався звіт начальника відділу освіти, молоді та 

спорту  про виконання Закону України «Про освіту».  

             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 84 фізичних осіб 

підприємців, 16 юридичних осіб.  

 Виконавчий комітет постійно приділяє увагу створенню умов щодо 

розвитку мережі підприємств торгівлі, побутового обслуговування, 

встановленню зручного для населення режиму роботи цих закладів, та 



дотримання законодавства щодо захисту прав споживачів. Питання роботи 

закладів торгівлі було розглянуте на черговому засіданні виконавчого комітету в 

червні місяці. На території громади працює 16 магазинів, що реалізують товари 

повсякденного попиту, два господарських магазини, один заклад громадського 

харчування. На сьогодні попит населення в товарах першої необхідності 

повністю задовольняється. На засіданнях виконавчого комітету обговорюються 

питання виконання делегованих повноважень у сфері соціального захисту 

населення. Зокрема заслуховуються звіти відділу соціального обслуговування 

населення вдома та  начальника відділу соціального захисту на надання 

муніципальних послуг про роботу з пільговою категорією населення на території 

ради. 

 Також на засіданні виконавчого комітету заслуховується питання роботи 

Служби в справах дітей. Регулярно проводяться обстеження умов проживання 

дітей, які потрапили в складні життєві обставини.    

 Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, 

вчинює нотаріальні дії. Так станом на 28.12.2021 року вчинено 379   нотаріальних 

дії: Кекинський старостинський округ – 22, Постольненський – 5, 

Северинівський - 66, Кровненський – 96, Яструбинський – 63, адмінприміщення 

– 127, зареєстровано 108 актів цивільного стану. 

 Також виконуються делеговані повноваження з  організації призову 

громадян на строкову військову службу, та на період проведення мобілізації, 

виконання вимог законодавств  ва щодо розгляду звернень громадян, 

вирішуються питання про надання допомоги пов’язану з охороною материнства 

і дитинства, здійснюється статистичний облік громадян, які постійно та 

тимчасово проживають на території сільської ради, здійснюється облік дітей 

шкільного та дошкільного вік. На протязі 2021 року повідомної реєстрації 

колективних договорів не проводилося, було зареєстровано  2 внесення змін до 

колективних договорів, здійснюється контроль за дотриманням земельного та 

природоохоронного законодавства, вирішуються земельні спори (відповідно до 

законодавства). 

 Враховуючи зазначене вище, керуючись пунктом 2 статті 76 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання 

розпорядження голови Сумської ОДА № 55 – ОД від 10.02.2016 року «Про 

контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської 

області делегованих повноважень органів виконавчої влади» зі змінами 

затвердженими розпорядженням голови Сумської ОДА № 71 – ОД від 

22.02.2016 року, з метою належного виконання виконавчим комітетом 

Миколаївської  сільської ради делегованих повноважень органів виконавчої 

влади,  виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Інформацію секретаря виконавчого комітету про виконання делегованих 

повноважень виконавчим комітетом Миколаївської сільської ради – прийняти 

до відома. /додаток 1 додається/.  

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М.: 



2.1. при підготовці планів роботи виконавчого комітету надавати пропозиції 

щодо заслуховування на засіданні виконкомів звітів керівників виконавчих 

органів ради у частині виконання ними делегованих повноважень; 

2.2. забезпечувати виконання основних положень другого розділу статей Закону 

України «Про місцеве самоврядування  в Україні»; 

 2.3. кожного півроку заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету 

інформацію про здійснення делегованих  повноважень на території сільської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

 

 

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ 
 

 

 

 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми поводження 

з твердими побутовими відходами на території 

Миколаївської сільської ради за 2021 рік  

 

 Відповідно до статей 27, 30, 31, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника 

відділу житлово - комунального господарства, комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування Ольшанської А.В. про 

хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території Миколаївської сільської ради за 2021 рік (далі – Програма), виконавчий 

комітет сільської ради,  

 

вирішив: 

 

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими 

відходами на території Миколаївської сільської ради за 2021 рік, що додається, 

прийняти до відома.  

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

2. Начальнику відділу житлово - комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

Ольшанській А.В. продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ  

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян на приміських маршрутах 

загального користування автомобільним 

транспортом за 2021 рік 

 

 

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

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію головного спеціаліста 

загального відділу Балабу Ю.О. про хід виконання Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування автомобільним транспортом за 2021 рік, 

виконавчий комітет сільської ради,  

 

вирішив: 

 

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми відшкодування компенсації за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах 

загального користування автомобільним транспортом за 2021 рік, що додається, 

прийняти до відома.  

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ  

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання Програми 

соціального захисту населення за 2021 рік 

 

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

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення та надання муніципальних послуг Глиненко Л.М. 

про хід виконання Програми соціального захисту населення за  2021 рік  (далі – 

Програма), виконавчий комітет сільської ради,  

 

вирішив: 

 

1. Звіт доповідача про хід виконання Програми соціального захисту населення за 

2021 рік, що додається, прийняти до відома.  

Стан виконання заходів Програми за 2021 рік вважати задовільним.  

2. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання муніципальних 

послуг продовжити роботу по виконанню мети та завдань Програми.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Бідненко С.М. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Сергій САМОТОЙ  

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про хід виконання рішення виконавчого 

комітету № 133 від 10.06.2021 року 

«Про затвердження заходів щодо виконання 

Припису  державної екологічної інспекції  

в Сумській області» 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 33, частиною першою статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши інформацію 

начальника відділу житлово комунального господарства, комунальної власності, 

транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

Ольшанської А.В. щодо виконання заходів  припису Державної екологічної 

інспекції у Сумській області від 13.05.2021 року  № 109/03 (далі - Припис), на 

виконання рішення виконавчого комітету № 133 від 10.06.2021 року «Про 

виконання припису Державно екологічної інспекції у Сумській області» з метою 

виконання вимог чинного законодавства в частині здійснення  делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, виконавчий комітет сільської  ради 

вирішив: 

1. Прийняти до відома інформацію начальника відділу житлово комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування щодо стану виконання Плану організаційно-

технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під час планової перевірки за 

дотриманням Миколаївською сільською радою та її виконавчими органами вимог 

законодавства в частині здійснення делегованих повноважень у сфері охорони 

навколишнього середовища /додаток 1/.  

2. План організаційно – технічних заходів по усуненню недоліків виявлених під 

час планової перевірки за дотриманням Миколаївською сільською радою та її 

виконавчими органами вимог законодавства в частині здійснення делегованих 

повноважень у сфері охорони навколишнього середовища вважати виконаним не в 

повному обсязі. 

3.   Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

Ольшанській А.В. продовжити роботу по виконанню заходів, які не виконані в 

установлені Приписом терміни.   
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Рябуху В.С.   

         

 

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ  

 
 

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про затвердження тарифу на 

централізоване водопостачання  

на території Миколаївської  

сільської ради   
       Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про 

затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування  розрахунків 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, 

Постановою КМУ № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» зі змінами,  Законом України «Про 

житлово-комунальні послуги», Законом   України «Про доступ до публічної 

інформації», п.2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши висновок конкурсної комісії з визначення виконавця послуг на 

право оренди цілісного майнового комплексу споруд та обладнання на них 

комунального водопостачання та водовідведення на території Миколаївської 

сільської ради від 13.10.2021 року,  виконавчий комітет сільської ради. 

вирішив: 
  1. Встановити  тариф на послуги з централізованого водопостачання, що 

надається ФОП Лисуєнко Віталієм Івановичем на рівні: 
- для потреб  населення  – 14,67 грн. за 1 м3 без ПДВ; 
- для бюджетних організацій та установ  – 16,39 грн. за 1 м3 без  ПДВ; 
- для інших споживачів – 17,81 грн. за 1 м3 без ПДВ. 
2. Виконавчому комітету Миколаївської сільської ради забезпечити оприлюднення 

рішення на офіційному веб-сайті сільської ради. 
3.ФОП Лисуєнку Віталію Івановичу скласти публічний договір з населенням 

Миколаївської сільської ради відповідно до чинного законодавства (додаток).  
4.  Загальному відділу Миколаївської сільської ради  надати оголошення в засоби 

масової інформації щодо встановлення тарифу на централізоване водопостачання 

на території Миколаївської сільської ради. 

5.Тариф вступає в дію з ________________. 

6.Контроль за виконання даного рішення покласти на Відділ житлово-

комунального господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та містобудування. 
                                  

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання  

покладених на них обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

 Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради Сороки О.О. щодо виконання опікунами 

(піклувальниками) покладених на них обов’язків відносно підопічних,  враховуючи 

представлені матеріали, виконавчий комітет відмічає, що всі опікуни 

(піклувальники) покладені на них повноваження здійснюють на належному рівні, 

піклуються про стан здоров’я підопічних, створюють належні побутові умови, 

готують їх до самостійного життя. 

 З метою поліпшення стану забезпечення захисту прав законних інтересів 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, керуючись Законом 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради вирішив:    

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

щодо виконання опікунами (піклувальниками) покладених на них обов’язків 

відносно підопічних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та  

звіти опікунів (піклувальників) взяти до відома. 

2.  Здійснення повноважень опікунами (піклувальниками) відносно підопічних 

вважати задовільними. 

3. Опікунам (піклувальникам) постійно здійснювати покладені на них 

повноваження відносно підопічних на належному рівні. 

4. Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради здійснювати постійний контроль за виконанням опікунами 

(піклувальниками) своїх обов’язків. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Рябуху В.С.  

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ  
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №     
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про перереєстрацію 

квартирної черги 

 Відповідно до п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та переглянувши квартирні справи громадян, які перебувають на 

квартирному обліку по Миколаївській сільській раді, керуючись Правилами  

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській PCP, затверджених постановою Ради Міністрів 

Української PCP та Української республіканської ради професійних спілок від 

11.12.1984 року № 470 (зі змінами та доповненнями), Порядком взяття на 

соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682, 

виконком сільської ради вирішив: 

1. Затвердити список осіб, які перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради згідно з додатком 1. 

2. Затвердити список осіб, які користуються правом першочергового 

одержання жилих приміщень та перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради згідно з додатком 2. 

3. Затвердити список громадян, які користуються правом позачергового 

одержання жилих приміщень та перебувають на квартирному обліку при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради згідно з додатком 3. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Непийводу В.В. 

   

Сільський голова                                                                   Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування  

 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 140, 146 Конституції України, 

статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

статтею 1 Закону України «Про охорону дитинства», пунктами 21, 22, 24 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

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

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

з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на сімейне виховання, 

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

виконавчий комітет сільської ради вирішив: 

1. Надати _______________________, ________________ року народження 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування, підстави надання статусу: 

батько дитини, громадянин, ______________________, __________ року 

народження згідно рішення Сумського районного суду Сумської області від 

00.00.2021 року позбавлений батьківських прав (справа № 587/1311/21); 

мати дитини, _________________ померла, що підтверджується свідоцтвом 

про смерть (серія 1-БП № _______, видане виконавчим комітетом ________ 

сільської ради Сумського району Сумської області). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби 

у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району Сороку О.О. 

 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про взяття на квартирний облік 

дитини, позбавленої батьківського піклування 

 

Керуючись статтями 30, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», 

статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

п. 64 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

дитини», Постановою КМУ від 23.07.2008 р. № 682 «Деякі питання реалізації 

Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і української республіканської ради професійних спілок 

від 11.12.1984 р. № 470, статтею 39 Житлового кодексу Української РСР, 

розглянувши клопотання Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

«Про постановку на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського 

піклування __________, _________ року народження, виконком сільської ради 

вирішив: 

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження дитину, позбавлену 

батьківського піклування: 

           1.1. Гр. _____________________, ____________ року народження, як особу, 

що потребує поліпшення житлових умов. 

 

2. Прийняти гр. _____________ на загальну чергу під поточним №    та внести до 

списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла, так як він 

має статус «Дитина, позбавлена батьківського піклування» за поточним №    .  

 

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

В.В. 

 
   

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про надання дозволу на укладання договору 

оренди земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини 

 

Розглянувши документи __________________, ___________ року 

народження про надання дозволу їй на укладання договору оренди земельних 

ділянок, які вона отримала у спадок від батька, _________, що розташовані на 

території Кровненської сільської ради Сумського району, яка приєднана до 

Миколаївської сільської ради, і які вона бажає передати в оренду, враховуючи згоду 

матері, _____________ про надання згоди на вчинення її неповнолітньою донькою 

______ дій, визначених законодавством, необхідних для укладання договорів 

оренди землі сільськогосподарського призначення, виходячи з інтересів дитини, 

відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

17 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст. 177, 178 Сімейного кодексу 

України, ст. ст. 32, 242 Цивільного Кодексу України, п. 67 Порядку провадження 

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

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини» № 866 від 

24.09.2008 року,  враховуючи протокол комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від __ грудня 2021 №   , з 

метою захисту майнових прав неповнолітньої дитини, виконком сільської ради 

вирішив: 

1. Надати  ________________, ____________ року народження, дозвіл на 

підписання договору оренди належної дитині 1/3 частки земельної ділянки 

(кадастровий номер _____________), 1/3 частки земельної ділянки  (кадастровий 

номер __________),1/3 частки земельної ділянки  (кадастровий номер 

__________)1/3 частки земельної ділянки  (кадастровий номер __________), що 

розташовані на території Кровненської сільської ради Сумського району Сумської 

області, яка приєднана до Миколаївської сільської ради. 

2. Попередити законного представника неповнолітньої дитини про 

відповідальність за порушення чинного законодавства щодо захисту майнових 

прав дитини. 

3. Зобов’язати законного представника неповнолітньої дитини протягом місяця 

надати до Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району 

копію договору оренди земельних ділянок. 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Миколаївської сільської ради Сумського району Сороку О.О.    
   

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ  

 

 
Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
 .12.2021                                                                                    с. Миколаївка  

 

Про затвердження плану заходів з нагоди 

проведення Дня села Яструбине 

 

 Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  з метою належної підготовки та організації проведення Дня села 

Яструбине, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Провести День села Яструбине Миколаївської сільської ради 15 січня  2022 

року.  

2. Затвердити план заходів з відзначення Дня села Яструбине. (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки святкування Дня 

села Яструбине.  (додаток 2).  

4. Виконавчому комітету сільської ради сприяти оргкомітету в забезпеченні та 

реалізації плану заходів щодо відзначення Дня села Яструбине. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко.  

 

 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ  

 

 

Оприлюднено 13.12.2021 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету №  

 від     .12.2021 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення дня села Яструбине 

 

1. Вжити заходів по благоустрою села, приведенню в належний стан об’єктів 

інфраструктури,  впорядкуванню пам’ятних знаків та пам’ятників. 

Підприємства, установи та організації 

незалежно від форм власності 

до 15.01.2022 року 

 

2. Облаштувати  в Будинку культури фотозону, виставку з нагоди святкування Дня села 

Яструбине.  

Директор Яструбинського СБК  

до 15.01.2022 року  

3.  Організувати виїзну святкову  торгівлю для мешканців села та гостей заходу 

Начальник відділу культури та роботи 

з молоддю 

Яструбинський СБК.  

 15.01.2022 року  

 

4. Організувати святковий концерт до Дня села. 

Директор Яструбинського СБК 

художній керівник, Яструбинського 

СБК 

15.01.2022 року  

5. Організувати шахматний турнір для мешканців та гостей, змагання з армреслінгу, 

пригощання жителів села смаколиками. 

                Відділ культури та роботи з молоддю  

            Яструбинський СБК 

                                                                    Депутати Миколаївської с/р 

     Сільгоспвиробники, 

15.01.2022 року  

6.Організувати безкоштовне частування кашею учасників заходу «День села». 

                                                         Яструбинський СБК 

                                                 15.01.2022 року 

7.Організувати нагородження за номінаціями до Дня села  

 Виконком сільської ради 

                                                                                           Керуючий справами 

8.Здійснити широке висвітлення заходів щодо відзначення Дня села в засобах масової 

інформації та на веб–сайті Миколаївської сільської  ради. 

Відділ культури та роботи з молоддю  

січень 2022 року  

 

Секретар виконавчого комітету                                         С. Бідненко  

Додаток 1 

до рішення виконавчого 
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комітету №  

 від     .12.2021 

 

Склад  

організаційного комітету з питань підготовки святкування Дня села  

Миколаївка 

 

Бідненко Світлана Миколаївна – керуючий справами Миколаївської сільської 

ради; 

Родя Світлана Володимирівна - начальник відділу культури та роботи з 

молоддю; 

Хвостенко Ростислав Олександрович – спеціаліст ІІ категорії відділу культури 

та роботи з молоддю; 

Супрун Євген Миколайович – директор Яструбинського СБК; 

Дігтярьов Віктор Олексійович – художній керівник Яструбинського СБК; 

Темченко Надія Іванівна – бібліотекар Яструбинської СБ; 

Супрун Алла Анатоліївна – громадський активіст (за згодою); 

Клюс Микола Петрович – депутат Миколаївської сільської ради(за згодою); 

Мірошніченко Сергій Васильович –  депутат Миколаївської сільської ради(за 

згодою); 

Дорофєєва Ольга Іванівна – спеціаліст відділу соціального захисту населення та 

надання муніципальних послуг Миколаївської сільської ради.  

 

  

 

Секретар виконавчого комітету                                                С. Бідненко  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

 Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про 

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. директору Яструбинського СБК Супруну Євгену  Миколайовичу на 

видалення 3 (три) дерева за адресою: с. Яструбине, вул. Центральна, 

11(СБК) (згідно акту № 46 від 07 грудня 2021 року). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

 Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про 

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1 депутату Мірошніченку Сергію Васильовичу на видалення 56 (п’ятдесят 

шість) дерев за адресою: с. Яструбине, вул. Солдатська (згідно акту № 45 від 

03 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка 

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

 Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого 

комітету Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про 

затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради»», рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 

27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.08.2006 року № 1045 «Про  затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.2  Хвостенку ---------------------- на видалення 2 (два) дерева за адресою: с. 

Миколаївка, вул. Набережна (згідно акту № 48 від 13 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

 

 Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про зняття заборони відчуження 

житлового будинку належного  

гр. -------------------- 

 

 Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. -----------------------., що 

діє по довіреності від імені гр. ----------------------------. щодо зняття заборони 

відчуження житлового будинку, належного гр. ---------------------------. на підставі 

договору купівлі продажу від 20.03.1992 року, посвідченого виконавчим комітетом 

Кровненської сільської ради між птахорадгоспом ім. Куйбишева в особі головного 

бухгалтера -------------------------- та  гр. ----------------------------, враховуючи 

підтвердження, видане головним бухгалтером колишнього  птахорадгоспу ім. 

Куйбишева,  в якому він стверджує, що гр. -------------------------- повністю виплатив 

вартість за будинок, в якому  він зареєстрований  за адресою: село --------------------

---,  враховуючи що КСП ім.. Куйбишева ліквідовано рішенням Господарського 

суду Сумської області  в 2000 році, правонаступником КСП ім.. Куйбишева  стало 

ТОВ АФ «Кровненська», яке збанкрутувало і ліквідоване рішенням 

Господарського суду від 30.11.2005, претензій до гр. --------------------------------------

--   ліквідаторами обох підприємств  не було пред’явлено, зважаючи, що 

Кровненська сільська рада реорганізована шляхом приєднання до Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, виконавчий комітет сільської 

ради,  

вирішив: 

1. Зняти  заборону  відчуження житлового будинку належного гр. -------------

-------------------------, жителю села -------------------------------------- 

Сумського району Сумської області.  

2. Гр. ------------------------------- звернутися до нотаріуса для вчинення 

відповідного правочину.  

 

 

 

Сільський голова                                 Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 13.12.2021 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Проект РІШЕННЯ №  
.12.2021                                                                                  с. Миколаївка  

 

Про зняття заборони відчуження житлового 

будинку належного гр. ----------------------- 

Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. ---------------------------- щодо 

зняття заборони відчуження житлового будинку, належного йому на підставі 

договору купівлі продажу від 05.02.1992 року, посвідченого виконавчим комітетом 

Кровненської сільської ради між птахорадгоспом ім. Куйбишева в особі головного 

бухгалтера --------------------------. та  гр. ------------------------------------ враховуючи, 

що згідно квитанції № 74 від 05.04.1994 року виданої птахорадгоспом ім. 

Куйбишева,  ним повністю виконані умови договору купівлі – продажу від 

05.02.1992 року та сплачена вартість житлового будинку ----------------------------- 

згідно договору. Враховуючи що КСП ім.. Куйбишева ліквідовано рішенням 

Господарського суду Сумської області в 2000 році, правонаступником КСП ім.. 

Куйбишева стало ТОВ АФ «Кровненська», яке збанкрутувало і ліквідоване 

рішенням Господарського суду від 30.11.2005 року, претензій гр. ----------------------

------------- ліквідаторами обох підприємств не було пред’явлено, зважаючи, що 

Кровненська сільська рада реорганізована шляхом приєднання до Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, виконавчий комітет сільської 

ради,  

вирішив: 

1. Зняти  заборону  відчуження житлового будинку належного гр. -------------

---------------------, жителю села ------------------------------- Сумського району 

Сумської області.  

2. Гр. ------------------------------ звернутися до нотаріуса для вчинення 

відповідного правочину.  

 

 

Сільський голова                                 Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 13.12.2021 


