
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 03 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 
Про роботу служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради спрямовану 

на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що опинились 

в складних життєвих обставинах 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 

дітей при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради про роботу 

служби, спрямовану на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах, 

виконком сільської ради вирішив: 

 

1.Інформацію начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сороки О.О. про роботу служби взяти до відома (звіт 

додається). 

2. Визнати роботу служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

Сумського району у питанні соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились в складних 

життєвих обставинах задовільною. 

3.Службі у справах дітей сільської ради спільно з відділом освіти, молоді та 

спорту сільської ради, відділом соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг сільської ради, відділенням № 4 (м.Суми) Сумського 

РУП ГУНП в Сумській області: 

 - сприяти влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування до сімейних форм виховання; 

 - здійснювати контроль за станом утримання дітей у сім’ях опікунів та 

піклувальників, в сім’ях, де діти опинились в складних життєвих обставинах; 

- здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, призначених на 

утримання дітей, батьками, опікунами чи піклувальниками, прийомними 

батьками; 



 - сприяти покращенню матеріального становища дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах шляхом надання різних видів допомог; 

 - посилити контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються та 

виховуються в дитячих будинках, прийомних сім’ях, перебувають під опікою 

та піклуванням; 

 - вживати відповідних невідкладних заходів у випадках загрози життю та 

здоров’ю дітей, порушення їх прав та інтересів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Рябуху В.С. 
 

 

Секретар ради                                                              Вікторія НЕПИЙВОДА  

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Звіт служби у справах дітей Миколаївської сільської ради за 2021 

рік 
Відповідно до Законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в Україні» 

здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на службу у справах 

дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси дітей в судах, 

забезпечує діяльність щодо усиновлення та сімейних форм виховання, веде 

справи з опіки та піклування над дітьми, вирішує численні спори між батьками 

щодо спілкування з дитиною та визначення місця її проживання, здійснює захист 

житлових прав дітей, веде справи дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах тощо. 

Робота служби спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, 

зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння 

створенню умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним 

напрямком роботи служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та 

проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи. 

З цією метою службою налагоджена тісна взаємодія з освітянськими, 

медичними закладами на території сільської ради, правоохоронними органами. 

До участі в розгляді інформаційних повідомлень з питань невиконання батьками 

обов’язків щодо виховання та утримання дітей, а також відвідуванні дітей за 

місцем проживання залучено працівників закладів охорони здоров’я, 

освітянських закладів, спеціаліста сільської ради на якого покладені обов’язки 

фахівця із соціальної роботи. 

Станом на 31.12.2021 року на території сільської ради зареєстровано 811 

дітей. На первинному обліку у служби у справах дітей Миколаївської сільської 

ради перебуває  26 дітей, з них 4 дитини-сироти, та 22 дитини, позбавлених 

батьківського піклування. 12 дітей перебуває під опікою, 12 – в ПС, ДБСТ, 1 – 

знаходиться в Сумському обласному спеціалізованому будинку дитини та 1 

дитина навчається в коледжі. Протягом 2021 року на первинний облік знято 3 

дитини, позбавлених батьківського піклування та 3 дитини знято, у зв’язку з 

досягнення повноліття.  

На території Миколаївської сільської ради проживає 17 статусних дітей: 4 

дитини-сироти, із них 3 дитини-сироти зареєстрованих по сільській раді та 1 

дитина-сироти прибула з іншої території, та 13 дітей, позбавлених батьківського 

піклування, із яких 9 – із території сільської ради та 4 дітей прибули з інших 

територій. Також на території сільської ради  в с. Северинівна створена і 

функціонує прийомна сім’я, в якій виховується 4 прийомних дітей та 2 рідних 

дітей.  

На обліку у службі у справах дітей перебуває 4 дитини, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, у зв’язку з невиконанням їхніми батьками, 

батьківських обов’язків. Метою роботи з сім’ями, де батьки ухиляються від 

виконання своїх батьківських обов’язків та ведуть асоціальний  спосіб життя, є 

збереження біологічної сім’ї, відновлення її функціональної спроможності щодо 

виховання дітей. Протягом 2021 року з обліку складних життєвих обставин було 



знято 1 дитину, у зв’язку з набуттям статусу, дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 

У зв’язку з існуванням загрози життю та здоров’ю дитини, у порядку 

передбаченому чинним законодавством проведено негайне вилучення із сім’ї 1 

дитини від батьків та позбавлено їх батьківських прав.  

Службою проводиться обстеження умов проживання та виховання дітей в 

сім’ях опікунів/піклувальників, прийомній сім’ї, з метою з’ясування умов 

проживання дітей, їх матеріального забезпечення, дотримання законних прав та 

інтересів підопічних, знайомство зі змінами в законодавстві, надаються поради, 

консультації. У процесі відвідування сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах проводяться відповідні профілактичні бесіди з батьками та дітьми. 

Усі діти влаштовані у прийомну сім’ю чи під опіку мають належні умови 

проживання, відпочинку, забезпечені сезонним одягом та взуттям, місцем для 

виконання уроків та дозвілля. Опікуни/піклувальники та прийомні батьки 2 рази 

на рік проходять з підопічними поглиблене медичне обстеження, в разі 

необхідності проводять лікування, вчасно роблять щеплення, дбають за життя та 

здоров’я своїх вихованців. 

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей на території 

сільської ради працює комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті. Протягом 2021 року було проведено 13 засідань комісії з питань захисту 

прав дитини. 

За результатами звернень громадян та за поданням служби у справах дітей 

було винесено на розгляд комісії 27 питань, а саме: про затвердження 

індивідуальних планів соціального захисту дітей; про встановлення опіки над 

дитиною, позбавленою батьківського піклування; про погодження службою у 

справах дітей перебування дитини з інвалідністю у Штепівському навчально-

реабілітаційному центрі на вихідні та святкові дні; про доцільність позбавлення 

батьківських прав; про надання дозволу на укладання та підписання договору про 

поділ нерухомого майна, право користування якого мають малолітні та 

неповнолітні діти; про надання дозволу на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини; про надання дозволу на укладання договору оренди 

земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини;  про звіти опікунів 

(піклувальників) щодо виконання покладених на них обов’язків відносно 

підопічних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На службу у справах дітей покладено завдання щодо захисту житлових та 

майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Таким 

чином: 

- 16- мають житло на праві користування; 

- 2 – мають житло на праві власності; 

- 8 – не мають житла. 

З метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, над майном та житлом, яке належить 

неповнолітнім на праві власності, призначається опікун для здійснення нагляду 

за ним до повноліття дітей. 



Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування після досягнення 16 річного віку беруться на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження або 

проживання.  

         Під постійним контролем перебуває питання вчасної постанови на 

квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2021 року на квартирний облік було поставлено 3 дитини, позбавлені 

батьківського піклування. На квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради перебуває 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 5 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

       Службою у справах дітей розроблена Програма з реалізації Конвенції ООН 

про права дитини на 2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради, 

метою програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, 

організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення 

соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та 

запобігання соціальному сирітству, збереження здоров’я кожної дитини 

протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної 

дитини до високоякісної освіти(дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої) для забезпечення розвитку особистості, 

суспільства і держави, створення умов для реалізації державних гарантій і 

конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

осіб з їх числа. 

 До Дня Захисту дітей, До дня Усиновлення та Дня Святого Миколая за 

рахунок місцевого бюджету було придбано подарунки для прийомної сім’ї та 

солодощі для статусних дітей та дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, які проживають на території ОТГ відповідно до запланованих заходів 

діючої Програми. Кошторис витрат даної Програми у 2021 році становив 10 000 

грн. 

       Відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження 

Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку» усі діти, особи з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали 

вказану допомогу після досягнення повноліття. 

   Постійно проводилась інформаційно-просвітницька кампанія серед 

населення щодо пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, таких як усиновлення, прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу, розміщувалися матеріали з даного питання  на 

офіційному веб-сайті Миколаївської сільської ради. 

       У звітному періоді оздоровленням охоплено 2 дитини-сироти та 4 дитини, які 

позбавлені батьківського піклування. 



       Охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

сімейними формами виховання на території Миколаївської сільської ради 

становить 96 %.   

       Покладені на службу обов’язки виконуємо в повному обсязі, не допускаючи 

зривів термінів розгляду звернень та заяв громадян, виконання нормативних 

документів. 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                  Олена СОРОКА 

Миколаївської сільської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 04 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на укладання договору 

оренди земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини 

 

    Керуючись підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтею 17 

Закону України «Про охорону дитинства», статтями 177, 178 Сімейного 

кодексу України, статтями 32, 224 Цивільного Кодексу України, Листом 

Міністерства Юстиції України № 19-50-556 від 25.07.2006 року «Щодо 

отримання згоди органів опіки та піклування»,  пункту 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, розглянувши та 

обговоривши заяву ------------------------ про надання дозволу їй на укладання 

договору оренди земельних ділянок, які вона успадкувала від батька, -----------

--------------------------, що розташовані на території Кекинської сільської ради 

Сумського району, яка приєднана до Миколаївської сільської ради, і які вона 

бажає передати в оренду, враховуючи нотаріальну згоду матері, -----------------

-------- про надання згоди на вчинення її неповнолітньою донькою ---------------

------------- дій, визначених законодавством, необхідних для укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення, враховуючи 

рішення Сумського районного суду Сумської області від 15 червня 2021, 

справа № 587/837/21, враховуючи протокол комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від 27.01.2022 

№ 1,  виходячи з інтересів дитини, з метою захисту майнових прав дитини, 

виконавчий  комітет  сільської ради,  

                                                   вирішив: 

1. Надати дозвіл неповнолітній дитині, ----------------------, 

---------------------- року народження, укласти та підписати договір оренди на 

належні їй земельні ділянки: 0,1325 га (кадастровий номер 

5924783200:01:001:----------) та 3,847 га (кадастровий номер 

5924783200:01:003:--------------), що розташовані на території 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. 

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Непийводу В.В. 

  

 

Секретар ради                                                        Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 05 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

Про затвердження графіку перевірок прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей 

опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтею 246 Сімейного кодексу України, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

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

дитини», розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації 

від 09.06.2021 № 392-ОД «Про забезпечення контролю за захистом прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в громадах», 

розпорядженням голови Сумської районної державної адміністрації від 

22.06.2021 № 130-ОД «Про забезпечення контролю за захистом прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах на території Сумського району», з метою 

належного контролю за дотриманням прав, свобод і законних інтересів дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет 

сільської ради вирішив: 

1.  Затвердити графіки перевірок прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та відповідно до них здійснювати 

контроль за станом виховання та утримання дітей (додаток 1). 

2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.01.2021 

№ 11 «Про затвердження графіку перевірок прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах» вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Інформувати про результати перевірок щопівроку до 25 червня та 20 грудня 

службу у справах дітей Сумської районної державної адміністрації. 

4.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на     

начальника служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Сороку О.О. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Непийводу В.В. 

Секретар ради                                                                Вікторія НЕПИЙВОДА  

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  



Додаток 1 до рішення виконавчого 

                                                                                                                                                      комітету від  31.01.2022 № 05 

Графік перевірок прийомної сім’ї, сімей опікунів/піклувальників, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

опікунів/піклувальника, 

прийомних батьків, 

батьків, діти яких 

перебувають в СЖО 

Прізвище, ім’я, по 

батькові дітей 

Форма 

влаштування 

Дата 

перевірки 

Відмітка про виконання 

Число 

перевірки 

Підпис 

відповідального 

1. ---- ---- Опіка/піклування червень, 

листопад 

  

2. ---- ---- Опіка/піклування лютий   

3. ---- ---- Опіка/піклування червень, 

листопад 

  

4. ---- ---- Опіка/піклування червень, 

листопад 

  

5. ---- ---- Опіка/піклування березень, 

грудень 

  

6. ---- ---- Опіка/піклування червень, 

листопад 

  

7. ---- ---- Опіка/піклування лютий, 

грудень 

  

8. ---- ---- Опіка/піклування лютий, 

грудень 

  

9. ---- ---- Опіка/піклування лютий, 

грудень 

  

10. ---- ---- Опіка/піклування червень, 

листопад 

  



11. ---- ---- Прийомна сім’я лютий, 

грудень 

  

12. ---- ---- Діти 

перебувають на 

обліку у службі у 

справах дітей 

Миколаївської 

сільської ради 

лютий, 

травень,  

серпень, 

грудень 

  

13. ---- ---- Діти 

перебувають на 

обліку у службі у 

справах дітей 

Миколаївської 

сільської ради 

лютий, 

травень, 

серпень, 

грудень 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                                                                               Світлана БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 06 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

Про затвердження плану роботи 

служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради 

на 2022 рік 

  

     Розглянувши подання начальника служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради та обговоривши план роботи служби у справах дітей Миколаївської 

сільської ради на 2022 рік, відповідно Постанови  Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року №866 «Питання  діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», Закону України від 13.01.2015 року № 2342-ІV «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», керуючись ст.34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення оптимального 

функціонування цілісної системи захисту прав дітей на території сільської ради, 

організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної 

підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання 

соціальному сирітству,  виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Затвердити план роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської ради на 

2022 рік (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.01.2021 № 17 

«Про затвердження плану роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської 

ради на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Сороку О.О. 

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

В.В. 
   

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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       Затверджено на  засіданні 

                                                                       виконавчого комітету 

                                                                       Миколаївської сільської ради 

                                                                       від  31.01.2022 № 06 

 

 

План роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської ради на 

2022 рік 

 

І. Питання, які доцільно розглянути на засіданнях сесії сільської ради 

Не планується  
ІІ. Перелік програм, над реалізацією яких працюватиме служба у справах дітей 

-  Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2022-2024 роки на 
території Миколаївської сільської ради.  
ІІІ. Перелік правових актів органів законодавчої і виконавчої влади, 
розпоряджень голови облдержадміністрації, за виконанням яких буде 
здійснюватись контроль  
                                                       

Закони України 
 
- Закон України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей» № 609-16 від 07.02.2007. 
- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» № 2342-ІV від 
13.01.2005 року. 

- Закон  України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04. 2001 року.  
 - Закон України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству» № 2229-
VIII від 07.12.2017 року. 
 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

- Постанова  Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених 

дітей»  № 905 від 08.10.2008 року.   

- Постанова  Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України «Питання  

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

24.09.2008 року.  

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу» № 564 від  26.04.2002 року. 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про  

прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002 року. 

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання 

одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, 

після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.08.2005 року. 

 - Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» № 585 від 01.06.2020 року. 
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Накази Міністерств України 
  - Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.09.2021 № 518 «Про 
затвердження примірних положень про службу у справах дітей»  

 
ІV. Організаційні заходи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей 

1. Організація та участь у роботі комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради 
Щомісячно та за потребою                                                                  Сорока О.О. 

 
2. Організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого 
органу сільської ради, уповноваженими підрозділами Національної поліції заходів 
щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу 
бездоглядність та безпритульність. 
Щомісячно                                                                                                 Сорока О.О. 
 
3. Організація та участь у семінарах, нарадах з питань соціального захисту дітей, в тому 
числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій 
бездоглядності та профілактики правопорушень серед них. 
Протягом року                                                                                          Сорока О.О. 
 
4. Підготовка та подання статистичної звітності в установленому порядку. 

Щоквартально                                                                                      Сорока О.О.  
 
5. Проводити прийом відвідувачів, забезпечити своєчасний та якісний розгляд 
звернень громадян у відповідності з вимогами закону України «Про звернення 
громадян»  
Протягом року                                                                           Сорока О.О. 
 
 6. Влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування. 

За потребою                                                                             Сорока О.О.                                                             
  
 

V. Розвиток сімейних форм виховання дітей 
1. Здійснення інформаційно-просвітницьких заходів у засобах масової інформації 
щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до 
сімейних форм виховання.  
Протягом року                                                                                           Сорока О.О. 
 
2. Розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції (буклети, листівки) серед 
жителів громади щодо популяризації сімейних форм виховання. 
Протягом року                                                                                           Сорока О.О. 
 
3. Підготовка висновків про можливість громадян бути опікунами, піклувальниками, 
про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування. 
Протягом року                                                                                           Сорока О.О. 

 
VI. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
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1. Здійснення заходів щодо забезпечення захисту житлових та майнових прав   
дітей, які проживають на території громади 

Протягом року                                                                                    Сорока О.О. 
 
2. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. 
Протягом року                                                                              Сорока О.О. 
 
3. Вжиття заходів щодо збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації житла 
на ім’я дітей та збереження за ними права користування житлом батьків, постановки 
на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
досягли 16-річного віку та не мають житла на праві власності, на праві користування 
та тих, хто потребує поліпшення житлових умов. 
Постійно                                Сорока О.О. 
 
4. Підготовка матеріалів до звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в 
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 
Грудень                                                                                                  Сорока О.О 
 
5. Участь у судових засіданнях стосовно захисту прав дітей. 
Протягом року                                                                               Сорока О.О. 
 
6. Перевірка умов проживання та виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників. 
Протягом року                                                                               Сорока О.О. 

 
7. Збір документів для внесення інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів до ЄІАС «Діти». 

Протягом року                                                                               Сорока О.О. 
 
8. Формування пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого проживання, придбання соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 
Протягом року                                                                               Сорока О.О. 
 
9. Підготовка інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які потребують оздоровлення, для організації оздоровлення відділом 
соціального захисту населення. 
Квітень-травень                                                                          Сорока О.О. 
 
10. Участь в семінарах, нарадах та інших заходах служби у справах дітей обласної 
державної адміністрації 
     За потребою                                                                             Сорока О.О. 
 
VII. Здійснення заходів щодо забезпечення інтересів та захисту прав дітей 

 

1. Проведення профілактичної роботи із сім'ями, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, забезпечення систематичних перевірок умов проживання  та 

виховання в них дітей. Вжиття заходів щодо виключення несприятливого побутового 
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оточення в таких сім`ях, де виховуються діти, ініціювати притягнення до 

відповідальності батьків, які не виконують належним чином обов`язки з виховання 

дітей 
  Щомісячно                                                                                 Сорока О.О. 
                                                                                                         

2. Робота з  сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо 

недопущення дитячої бездоглядності та безпритульності та вилучення дітей з 

сімейного середовища 
  Постійно                          Сорока О.О. 
 

3. Індивідуальна робота з підлітками, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги,  надання їм консультативної та методичної допомоги, а також допомоги у  

влаштуванні на навчання. 
   За потребою                      Сорока О.О. 

                                                                                                                                                                                                  

 4. Участь у Всеукраїнському рейді «Урок» з метою виявлення учнів, які не 

приступили до занять і повернення їх до навчання 

Вересень, Жовтень              Сорока О.О. 

           

5. Перевірка чинного законодавства щодо неповнолітніх, які працюють на 

підприємствах Миколаївської сільської ради 

 За потребою                                                                  Сорока О.О.    

                                                                                                                                                                                   

6. Ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають під опікою, піклуванням, у дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім'ях,  у закладах області та дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах.  
     Постійно                                                                                         Сорока О.О.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                    

VIII. Організація та проведення заходів 

1. Заходи по відзначенню Дня захисту дітей 
 Червень                   Сорока О.  

  
2. Заходи по відзначенню Дня усиновлення 
 Вересень                            Сорока О.О. 
           

3. Організація та проведення Новорічно-Різдвяних свят для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 Грудень                                  Сорока О.О. 

 

   

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                   Світлана БІДНЕНКО   
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  07                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 Розглянувши заяву гр. --------------------------- про надання дозволу на 

укладання договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові 

інтереси дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 

Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради 

вирішив:  

1. Надати гр. -------------------------, ---------------------- року народження дозвіл 

на укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини 

------------------------, --------------------- року народження, земельної ділянки площею 

2,9458 га (кадастровий номер 5924786900:02:003:----------------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

 

 

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

        

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  08                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 Розглянувши заяву гр. -------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. --------------------, -------------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

------------------, ------------------ року народження, земельної ділянки площею 2,9148 

га (кадастровий номер 5924786900:02:003:---------------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

        
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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    МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  09                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. -------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. ----------------------, ----------------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

--------------------------, ------------------------ року народження, земельної ділянки 

площею 2,9147 га (кадастровий номер 5924786900:02:003:-----------------), що 

розташовані на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області, цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  10                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. ---------------------, ---------------------- народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

----------------------, ---------------------- року народження, земельної ділянки площею 

2,9148 га (кадастровий номер 5924786900:02:003:---------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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    МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  11                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 Розглянувши заяву гр. ----------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону 

України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради 

вирішив:  

1. Надати гр. -------------------------------, ------------------------- року народження 

дозвіл на укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої 

дитини -----------------------------, ------------------------------- року народження, 

земельної ділянки площею 3,0049 га (кадастровий номер 5924786900:02:001:-------

-----------), що розташовані на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області, цільове призначення земельної ділянки – для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  12                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 Розглянувши заяву гр. --------------------------- про надання дозволу на 

укладання договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові 

інтереси дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 

Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради 

вирішив:  

1. Надати гр. ----------------------------, ---------------------------- року народження 

дозвіл на укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої 

дитини --------------------------, ----------------------- року народження, земельної 

ділянки площею 3,6563 га (кадастровий номер 5924786700:01:003:------------------), 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  13                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ----------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. -------------------------, ----------------------- року народження дозвіл 

на укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини 

--------------------, ------------------ року народження, земельної ділянки площею 3,6562 

га (кадастровий номер 5924786700:01:002:-----------), що розташовані на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, цільове 

призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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  МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  14                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. ----------------------, -------------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

---------------------, ------------------- року народження, земельної ділянки площею 

2,9148 га (кадастровий номер 5924786900:02:001:---------------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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  МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  15                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ------------------------, захищаючи житлові та майнові 

інтереси дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 

Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради 

вирішив:  

1. Надати гр. -----------------------, ---------------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

----------------, ---------------- року народження, земельної ділянки площею 2,9148 га 

(кадастровий номер 5924786900:05:002:----------), що розташовані на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, цільове 

призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  16                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. -------------------, ------------------ року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

-----------------, ---------- року народження, земельної ділянки площею 2,9148 га 

(кадастровий номер 5924786900:05:002:------------), що розташовані на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, цільове 

призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 
 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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- 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  17                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. --------------------------- про надання дозволу на 

укладання договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові 

інтереси дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 

Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол 

засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради 

вирішив:  

1. Надати гр. ---------------------, ------------------ року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

----------------, ------------------- року народження, земельної ділянки площею 2,9149 

га (кадастровий номер 5924786900:02:003:---------------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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   МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  18                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. ------------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. --------------------------, ------------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

------------------, ---------------- року народження, ¾ частки земельної ділянки площею 

2,9148 (кадастровий номер 5924786900:02:003:-------------------), що розташовані на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, 

цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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  МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №  19                     

 

 31.01.2022                                                                                     с. Миколаївка  

Про надання дозволу 

на укладання договору 

дарування (прийняття в дар) 

земельної ділянки 

на ім’я неповнолітньої дитини 

 

 

 Розглянувши заяву гр. -------------------- про надання дозволу на укладання 

договору дарування та додані документи, захищаючи житлові та майнові інтереси 

дітей, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 р. № 866, ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи протокол засідання комісії з 

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської сільської 

ради від  27.01.2022  № 1, виконком сільської ради вирішив:  

1. Надати гр. --------------------, ------------- року народження дозвіл на 

укладання договору дарування (прийняття в дар) на ім’я неповнолітньої дитини ---

--------------, ---------------- року народження, земельної ділянки площею 3,6563 га 

(кадастровий номер 5924786700:01:003:-----------), що розташовані на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, цільове 

призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови Рябуху В.С.  

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 
 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 20 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про затвердження висновку про доцільність 

позбавлення батьківських прав та 

визначення місця проживання дитини 

 

            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», 

враховуючи протокол комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому 

комітеті Миколаївської сільської ради від 27.01.2022 № 1, з метою захисту прав та 

інтересів дитини, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

      1. Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав 

громадянина -----------------, ------------- року народження відносно малолітньої 

доньки, -----------------, -------------- року народження та визначити її місце 

проживання разом з матір’ю ---------------- за адресою: Сумська область, Сумський 

район, с. --------------------.   (Додаток 1). 

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря ради Непийводу 

В.В. 

 

  

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 21 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання соціальних послуг окремим 

категоріям сімей/осіб  за рахунок 

бюджетних коштів (безоплатно) 

 

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 34, статтею 59 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 7  статті 28 Закону  України 

“Про соціальні послуги”, статтями 4 та 21 постанови Кабінету міністрів України 

від 01.06.2020 р. № 587 “Про організацію надання соціальних послуг”, з метою 

забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають в 

складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі 

обставини, організації надання їм соціальних послуг відповідно до потреб та 

створення належних умов для здійснення соціального обслуговування, надання 

соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

 1. Затвердити перелік окремих категорій осіб/сімей,  що мешкають на 

території громади, та будуть звільнені від плати за надання соціальних послуг КУ 

«ЦНСП» Стапанівської селищної ради Сумського району Сумської області  за 

рахунок бюджетних коштів Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області: 

- одинокі особи похилого віку, які не мають дітей та рідних, зобов’язаних за 

законом їх утримувати; 

- особи з інвалідністю  ІІ групи, інваліди війни та учасники бойових дій; 

- особи похилого віку страше 80 років; 

  

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Бідненко С.М.  

 

 

Секретар ради                                                               Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 22 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про внесення змін до персонального 

складу адміністративної комісії 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з кадровими змінами у структурі 

виконавчого комітету та установах сільської ради, з метою виконання чинного 

законодавства в частині легітимності проведення засідання адміністративної 

комісії виконавчого комітету сільської ради, виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Внести зміни до персонального складу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті сільської ради, а саме: 

1.1. Вивести зі складу членів адміністративної комісії Шкарупу 

Володимира Миколайовича.  

1.2. Ввести до складу членів адміністративної комісії: 

1.2.1. Мокренко Ірину Володимирівну – жительку села Миколаївка Сумського 

району Сумської області;  

    2. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Миколаївської сільської ради в кількісному складі 9 осіб: 

1) Єрмак Олександр Миколайович – голова комісії, заступник директора ТОВ АФ 

«Вперед»; 

2) Мокренко Ірина Володимирівна – заступник голови комісії, пенсіонер;  

3) Дем’яненко Олена Олександрівна – секретар комісії, бібліотекар 

Кровненської сільської бібліотеки. 

Члени комісії:  

1) Прийменко Роман Миколайович - енергетик групи «Благоустрій» 

Миколаївської сільської ради;  

     2) Скорик Сергій Іванович – лісничий «Агролісгоспу»; 

3) Непийвода Володимир Іванович – лікар Миколаївської дільничної лікарні 

ветеринарної медицини;  

4) Романенко Тетяна Миколаївна – ветеринарний санітар Миколаївської 

дільничної лікарні ветеринарної медицини; 

5) Зоренко Олександр Михайлович – пенсіонер МВС; 

6) Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК. 

        Секретар ради                                                             Вікторія НЕПИЙВОДА  
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 23 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про підсумки роботи відділу соціального захисту 

населення та надання муніципальних 

послуг у 2021 році 

  На виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

соціальні послуги», «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», «Про звернення 

громадян», «Про нотаріат»,  з метою розвитку системи надання якісних 

муніципальних послуг та послуг в сфері соціального захисту населення, на 

території громади, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян у 

виконавчих органах ради, виконавчий комітет сільської  ради, 

                                                    вирішив:  

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг Глиненко Л.М. про роботу відділу протягом 2021 року взяти 

до відома (додається). Роботу відділу вважати задовільною. 

 

2.Начальнику відділу соціального захисту населення та надання муніципальних 

послуг: 

 1) забезпечити постійний моніторинг стану надання муніципальних послуг та 

послуг у сфері соціального захисту населення працівниками відділу, інформувати 

керівництво про виявлені недоліки;  

2) систематично надавати практичну та методичну допомогу працівникам відділу,  

які працюють на віддалених робочих місцях щодо вдосконалення роботи із 

зверненнями громадян; 

3) забезпечити проведення заходів з підвищення рівня загальної та юридичної 

обізнаності серед населення для мінімізації непорозумінь під час надання послуг 

працівниками відділу; 

4) забезпечити своєчасне інформування громадян про діяльність відділу, 

нововведення, які відбулися в законодавстві, необхідні мешканцям громади для 

отримання якісних послуг. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами (секретаря) 

виконавчого комітету сільської ради Бідненко С. 

Секретар ради                                                             Вікторія НЕПИЙВОДА                                                    
Оприлюднено 07.02.2022 року  



 3

4 

 

Інформація про підсумки роботи  відділу соціального захисту населення та 

надання муніципальних послуг  Миколаївської сільської ради Сумського району  

за 2021 рік 

        На  01. 01. 2022 року  чисельність населення Миколаївської  сільської ради  

складає  - 5354 осіб  із них:                                                                                                                

 Миколаївка  -   788  осіб,     

чисельність населення по старостинських округах:                                                                                                                                       

- округ  № 1  Северинівка    -    1252 осіб,                                                                                                                                    

- округ  № 2  Постольне        -    852   осіб                                                                                                                                  

- округ  №  3  Кекине             -    561  осіб  

- округ  №  4  Кровне             -    1147  осіб                                                                                                                                                                                                                                                                       

- округ  №  5  Яструбине       -    754   осіб  

        Протягом   2021 року від жителів  Миколаївської  сільської ради 

спеціалістами відділу  соціального захисту населення та надання муніципальних 

послуг  було прийнято та передано до УСЗН Сумської РДА  -640  справ на 

призначення соціальних допомог  та компенсацій:  

 - 99 заяв на призначення  державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям  та допомогу одиноким матерям,  

  -22 заяв на одноразову натуральну допомогу « пакунок малюка»,  

  - 48 заяв  на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та при народженні 

дитини,  

-  11 заяв про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, 

 -   226  заяв на призначення та надання  житлової субсидії на ЖКП,  

 -  42  заяв на  призначення  та надання житлової субсидії на СГ ТП.   

 -  31  допомога на догляд  одиноким особам які досягли 80 – річного віку та за 

висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду                 

 - 17    державна соціальна допомога особам які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю     

 -  32    забезпечення технічними засобами реабілітації  ( ТЗР) 

 -  47     пільги  на ЖКП, СГ ТП 

 - 16  виготовлення посвідчень  ( багатодітна сім’я, особа з інвалідністю) 

 -  9 санаторно-курортне  

 Та інші заяви на призначення  допомог та соціальних виплат. 

Для автоматичного перерахунку субсидій  та пільг на опалювальний період 2021 -

2022 роки до  управління соціального захисту було надано довідки про склад сім`ї  

204 форми, та довідки про склад сім’ї пільгових категорій населення відповідно 

до запитів УСЗН Сумської РДА..   

На території Миколаївської сільської ради зареєстровані  84 учасників АТО, 

будинки 16 сімей  учасників АТО мають тільки пічне опалення. 

Відповідно до обласної  комплексної програми соціального захисту населення на 

2017- 2021 роки  сім’ї  учасників АТО/ООС , які користуються тільки пічним 

опаленням  мають право на забезпечення   твердим паливом/дровами, 

торфобрикетами/ або компенсації його придбання  за рахунок коштів  обласної 
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програми  За цією програмою  до відділу пільг Сумської РДА  були надані  заяви 

та відповідні документи    від 11 учасників АТО/ООС на одержання компенсації. 

Протягом 2021 року спеціалістами відділу було видано: 2964 довідки 

Миколаївка -  704                                                                                                                                    

по старостинських округах:                                                                                                                                       

округ  № 1  Северинівка    -   678                                                                                                                                    

округ  № 2  Постольне        -   482                                                                                                                                     

округ  №  3  Кекине             -   180                                                                                                                                         

округ  №  4  Кровне             -   563                                                                                                                                                                                                                                                                       

округ  №  5  Яструбине       -   362  

На протязі 2021 року  з заявами на  реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання звернулося  -   270  осіб.                                                                                                         

Миколаївка -    57                                                                                                                                                             

 по старостинських округах:                                                                                                                                       

округ  № 1  Северинівка    -  68                                                                                                                                      

округ  № 2  Постольне        -   36                                                                                                                                     

округ  №  3  Кекине             -   13                                                                                                                                         

округ  №  4  Кровне             -   74                                                                                                                                                                                                                                                                      

округ  №  5  Яструбине       -   22 

 За зверненнями  громадян надаються  пакети документів на одержання паспорта 

громадянина України / вперше, втрата, обмін , непридатний до користування/. 

Щомісячно  до ДМС надаються паспорта померлих громадян.                                  

 За вчиненням  нотаріальні дії   до спеціалістів відділу  звернулися   254 

громадяни:    

 округ  № 1  Северинівка    -  67                                                                                                                                      

округ  № 2  Постольне        -   5                                                                                                                                     

округ  №  3  Кекине             -   22                                                                                                                                         

округ  №  4  Кровне             -   96                                                                                                                                                                                                                                                                      

округ  №  5  Яструбине       -   64          

Щомісячно  надаються звіти до УСЗН, управління статистики, державного 

реєстру виборців. Кожного четверга звіти  до ДМС.                                                                                          

Надається інформація  та відповіді на листи та запити.                                                                                                                       

    У 2021 році надійшло  5 заяви від жителів Миколаївської територіальної 

громади  на влаштування до інтернатної установи  3 жителів громади влаштовані 

до відповідного закладу, на 2 жителів громади збираються необхідні довідки для 

влаштування до інтернатного закладу.   

 За рахунок коштів обласної програми у  2021 році  двоє дітей із багатодітної сім' 

Миколаївської територіальної громади було направлено на оздоровлення до  ДПУ 

«МДЦ « Артек»  ( м. Київ), та двоє дітей  до ДП «УДЦ « Молода гвардія» ( м. 

Одеса).   

Начальник відділу соціального 

захисту населення                                                                      Л.М. Глиненко 

та надання муніципальних послуг 

Миколаївської сільської ради 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 24 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про стан військово – облікової роботи 

на території Миколаївської сільської ради 

у 2021 році  

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 36, підпункту 2 пункту 2 статті 

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

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання 

розпорядження голови Сумської ОДА від 24.01.2022 року № 21- ОД «Про стан 

ведення військового обліку громадян на території Сумської області у 2021 році та 

завдання на 2022 рік»,  заслухавши доповідь спеціаліста ІІ категорії загального 

відділу, на яку покладені обов’язки ведення військового обліку в сільській раді 

Железняк Л.І., виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив: 

 

1. Прийняти до відома доповідь відповідальної за ведення  військового обліку 

Железняк Л.І. про виконання плану роботи з військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників за 2021 рік  без зауважень та доповнень, 

як таку, яка відображає реальний стан військово-облікової роботи на 

території сільської ради у 2021 році. /доповідь додається/.  

2. Затвердити перспективний план роботи з військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників на 2022 рік. 

3. Затвердити графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, 

погосподарськими книгами та звіряння шляхом подвірного обходу.  

4.  Рішення виконавчого комітету сільської ради від 27.01.2021 року №  04 «Про 

стан військово – облікової роботи на території Миколаївської сільської ради 

у 2020 році», вважати виконаним в повному обсязі та таким, що втратило 

чинність. 

 

 

 Секретар ради                                                             Вікторія НЕПИЙВОДА  

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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ПОГОДЖЕНО                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ 

ТВО начальника                                                                                              Сільський голова 

Сумського РТЦК та СП                                                                                  Сергій САМОТОЙ 

_____________________                                                                                     __________________ 

«__»_______________2022                                                                                «__»___________2022 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ 

Миколаївської сільської ради 

на 2022 рік 

№№ 

пп 
Назва  заходів 

Термін 

виконання 
Хто виконує 

Відміт 

ка про 

викона

ння 

1.Планування 

1. Складання перспективного плану  роботи 

з військового обліку  

військовозобов’язаних і призовників . 

щорічно Відповідаль 

ний  за 

військовий 

облік 

 

2. Складання графіку звіряння з 

підприємствами, установами та 

організаціями, погосподарськими  

книгами та звіряння шляхом подвірного 

обходу . 

щорічно 

 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

3. Підготовка доповіді про стан військово-

облікової роботи на території сільської 

ради . 

щорічно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

2. Організація та проведення приписки громадян  до призовної дільниці 

1. Складання та подання до районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки списку юнаків, 

які підлягають приписці до призовної 

дільниці. 

до 01 грудня Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

2. Підготовка документів та формування 

особових справ юнаків, які підлягають 

приписці до призовної дільниці. 

до 31 грудня  Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

3. Контроль за виконаннням рішень комісії з 

питань приписки. 

постійно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

3.Організація і проведення призову громадян на строкову військову службу, 

військовий облік призовників 

1. Проведення звірки облікових даних 

списку призовників, які перебувають на 

військовому обліку з обліковими даними 

за графіком 

звірки 

Відповідаль  
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районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки. 

Сумського 

РТЦК та СП 

ний за 

військовий 

облік 

2. Доведення до населення наказу 

військового комісара про черговий призов 

громадян на строкову військову службу. 

Згідно 

строків 

призову 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік члени 

виконкому, 

депутати 

сільради 

 

3. Оповіщення громадян, які підлягають 

черговому призову на строкову військову 

службу про їх явку для проходження 

медичної та призовної комісії 

персональними повістками. 

Згідно 

розпорядже

ння РТЦК та 

СП 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік, члени 

виконкому, 

депутати 

сільради 

 

4. Контроль за виконанням рішень 

призовної комісії.  

постійно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

5. Контроль за дотриманням призовниками 

правил військового обліку. 

постійно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

6. Підготовка та подання донесення до 

військового комісаріату про зміни в 

облікових даних призовників. 

щомісячно 

при 

наявності 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

4.Заходи з військового обліку  військовозобов’язаних та призовників 

1. Перевірка у військовозобов’язаних та 

призовників наявності військово-

облікових документів.  

постійно 

при прийомі 

на військ. 

облік 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

2. Проведення звірок облікових даних 

карток первинного обліку з 

підприємствами, установами та 

організаціями, погосподарськими книгами 

та звіряння шляхом подвірного обходу у 

2022 році. 

згідно з 

графіком 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік, 

спеціалісти з 

округів 

 

3. Внесення до карток первинного обліку  

військовозобов’язаних та призовників 

змін щодо їх сімейного стану, адреси 

місця проживання, місця роботи, посади, 

освіти , виявлених під час їх звіряння. 

У 5-денний 

термі з дня 

подання 

документів 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

4. Забезпечення оповіщення 

військовозобов’язаних та призовників на 

вимогу районного територіального центру 

згідно 

розпорядже

ння РТЦК та 

СП 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 
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комплектування та соціальної підтримки і 

сприяння їх своєчасній явці за цим 

викликом. 

5. Надсилання до Сумського РТЦК та СП 

повідомлень про зміну облікових  даних 

військовозобов’язаних. 

щомісяця до 

5 числа 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

6. Проведення роз’яснювальної роботи 

серед військовозобов’язаних та 

призовників про неухильне дотримання 

вимог Закону України “Про військовий 

обов’язок і військову службу” щодо 

військового обліку, забезпечення 

суворого контролю за виконанням цього 

Закону. 

протягом 

року 

Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

7. Облік, зберігання та ведення карток 

первинного обліку. 

постійно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

8. Виключення з військового обліку  

військовозобов’язаних , які  досягли 

граничного віку. 

січень Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

9. Взаємодія з підрозділами районного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки, надання йому 

допомоги у проведенні мобілізаційних та 

оборонних заходів. 

постійно Відповідаль 

ний за 

військовий 

облік 

 

 

 

 

Відповідальний за військовий облік   ___________ Людмила ЖЕЛЕЗНЯК                                                 
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Графік 

звіряння  з підприємствами установами та організаціями, погосподарськими 

книгами та звіряння шляхом подвірного обходу  по Миколаївській сільській раді у 

2022 році 

№ 

з/п 

Найменування підприємств Термін 

проведення 

Хто 

проводив 

звірку 

Відмітка про 

дату 

проведення 

Звірки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими у зоні 

відповідальності Миколаївської сільської ради 

 

1. ТОВ Агрофірма «Вперед» 02.03.2022 Железняк Л.І.  

2. Миколаївська сільська рада 03.03.2022 Железняк Л.І.  

3. Миколаївський НВК 04.03.2022 Железняк Л.І.  

4. ТОВ «АФ Северинівська» 10.03.2022 Гресь Є.В.  

5. САП «Родючисть ТОВ» 11.03.2022 Гресь Є.В.  

6. Северинівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

16.03.2022 Гресь Є.В.  

7. Лікарський НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів – ДНЗ» 

17.03.2022 Іваненко Ю.І.  

8. ТОВ «Аграрне» 18.03.2022 Іваненко Ю.І.  

9. ТОВ «За мир» 20.03.2022 Панова В.Г.  

10. Кровненський ЗЗСО  І-ІІІ 

ступенів 

21.03.2022 Хвостенко 

О.Є. 

 

11. ТОВ  «Індичка» 22.03.2022 Хвостенко 

О.Є. 

 

12. Яструбинський  НВК 

«заклад загальної середньої 

освіти-заклад дошкільної 

освіти» 

23.03.2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

13. ПСП «Діана» 24.03.2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

Звірка з  погосподарськими книгами 

1. Миколаївська сільська рада 

(адмінцентр) 

Лютий 2022 Железняк Л.І.  

2. Округ № 1 Лютий 2022 Гресь Є.В.  

3. Округ № 2 Лютий 2022 

 

Іваненко Ю.І.  

4. Округ № 3  Лютий 2022 Панова В.Г.  

 

5. Округ № 4 Лютий  2022 Хвостенко 

О.Є. 

 

6. Округ № 5 Лютий  2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

Звірка шляхом подвірного обходу 
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1. с.Миколаївка грудень 2022 Железняк Л.І.  

2. с.Спаське грудень 2022 Железняк Л.І.  

3. с.Северинівка грудень 2022 Гресь Є.В.  

4. с.Васюківщина грудень 2022 Гресь Є.В.  

5. с.Вербове грудень 2022 Гресь Є.В.  

6. с.Гриценкове грудень 2022 Гресь Є.В.  

7. с.Линтварівка грудень 2022 Гресь Є.В.  

8. с.Марївка грудень2022 Гресь Є.В.  

9. с.Надярне  грудень 2022 Гресь Є.В.  

10. с.Перехрестівка грудень2022 Гресь Є.В.  

11. с.Рогізне грудень2022 Гресь Є.В.  

12. с.Соколине грудень2022 Гресь Є.В.  

13. с.Склярівка грудень2022 Гресь Є.В.  

14. с.Софіївка грудень2022 Гресь Є.В.  

15. с.Постольне грудень2022 Іваненко Ю.І.  

16. с.Бурчак грудень2022 Іваненко Ю.І.  

17. с.Лікарське грудень 2022 Іваненко Ю.І.  

18. с.Степаненкове грудень 2022 Іваненко Ю.І.  

19. с.Кекине грудень 2022 Панова В.Г.  

20. с.Капітанівка грудень 2022 Панова В.Г.  

21. с.Кровне грудень 2022 Хвостенко 

О.Є. 

 

22. с.Руднівка грудень 2022 Хвостенко 

О.Є. 

 

23. с.Яструбине грудень 2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

24. с.Графське грудень 2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

25. с.Бондарівщина грудень 2022 Дорофєєва 

О.І.  

 

26. с.Діброва грудень 2022 Дорофєєва 

О.І. 

 

 

 

Відповідальний за ведення військового обліку                    Людмила ЖЕЛЕЗНЯК 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 25 

 31.01.2022                                                                                      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: 

відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

розвитку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування 

(начальник відділу Ольшанська А.В.) на видалення 200 (двісті) дерев за адресою: с. 

Графське ( на території колишньої ферми) (згідно акту № 01 від 12 січня 2022). 

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. 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 26 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень 

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

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

видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради № 70 від 31.05.2018 року «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету сільської ради від 28.02.2017 № 04 «Про затвердження 

узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради»», 

рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 

«Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню», 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045 «Про  

затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах», виконком сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень: 

1.1. Гончаренку ------------------------- на видалення 7 (сім) дерев за адресою: с. 

Миколаївка, вул. Першотравнева, 134 (в кінці городу) (згідно акту № 52 від 23 

грудня 2021). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій 

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

згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

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

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 27 

 31.01.2022                                                                                      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. Майбороді --------------------- на видалення 2 (двох) дерев за адресою: с. 

Кровне, вул. --------------------- (в кінці городу) (згідно акту № 53 від 28 грудня 

2021). 

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій 

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

згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

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

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 28 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту на 2022 рік 

 

Відповідно до статей 19, 130 Кодексу цивільного захисту України,  

розпорядження Кабінету Міністрів від 28.12.2020 року № 1659 - «Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», на 

виконання  розпорядження голови Сумської  ОДА від 27.01.2022 року № 28-ОД 

«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Сумської області 

на 2022 рік», з метою організації виконання на території громади основних заходів 

цивільного захисту, керуючись пунктом 3 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  сільської ради,  

вирішив: 

  

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту на території 

Миколаївської сільської ради на 2022 рік (додається). 

 2. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Миколаївської  сільської ради інформувати Департамент цивільного захисту 

Сумської обласної державної адміністрації про виконання плану основних заходів 

цивільного захисту на території Миколаївської сільської ради за перше півріччя – 

до 01 липня 2022 року, за рік – до 15 грудня 2022 року.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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Додаток   1 до рішення виконавчого 

комітету № 06    від 31.01.2022 року 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту на території 

Миколаївської сільської ради на 2022  рік  

 
№ 

п/п 

Зміст заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 
1 Організація проведення оцінки стану 

готовності до використання за 

призначенням захисних споруд подвійного 

призначення і найпростіших укриттів 

комунальної форми власності, зокрема 

щодо дотримання вимог законодавства 

стосовно врахування потреб осіб з 

інвалідністю, насамперед тих, які 

пересуваються на кріслах колісних, мають 

порушення зору та слуху, оприлюднення 

інформації про місця розташування та стан 

готовності на офіційному сайті сільської 

ради  

Комісія з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради 

протягом 

2022 року 

2 Організація та проведення серед населення 

просвітницької роботи із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з небезпечними інфекційними 

захворюваннями, масовими 

неінфекційними захворюваннями 

(отруєннями) 

 Виконавчий комітет,  

Комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради 

протягом 

2022 року 

3 Поширення інформації серед населення (в 

найдоступніший спосіб)  щодо місць 

розташування сховищ, протирадіаційних 

укриттів та найпростіших укриттів фонду 

захисних споруд, виключивши з них 

інформацію щодо споруд, непридатних для 

укриття населення  

 Комісія з питань евакуації 

сільської ради  

 

постійно 

4 Проведення навчання непрацюючого 

населення діям у надзвичайних ситуаціях 

шляхом:  

  -розміщення інформаційно-довідкових 

куточків з питань цивільного захисту у 

адмінбудинках сільської ради у всіх 

населених пунктах громади; 

 - створення рубрики на офіційному сайті 

сільської ради «Дії населення у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій»  

 

Комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради 

протягом 

року 

5 Визначення обсягу замовлення і надання 

заявки для затвердження планів 

комплектування слухачами навчально-

методичного центру цивільного захисту та 

виконавчий комітет до 01 

вересня  
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безпеки життєдіяльності області на 2023 

рік 

6 Ведення обліку потенційно небезпечних 

об’єктів на території сільської ради 

Комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради 

постійно 

7 Проведення  наради щодо техногенного та 

протипожежного стану закладів освіти під 

час підготовки до навчального 2022/2023 

року. 

виконавчий комітет, відділ 

освіти, молоді та спорту 

до 01 

вересня 

8 Розроблення та здійснення комплексу 

організаційних та практичних заходів щодо 

запобігання виникненню:                 - 

дощових паводків у весняно-літній період;                           

- пожеж у літньо-осінній період;                                                  

- надзвичайних подій у період сильних 

снігопадів, ожеледиці та низьких 

температур 

Комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради  

квітень 

червень 

жовтень 

9 Підбиття підсумків роботи у сфері 

цивільного захисту у 2022 році та 

визначення основних завдань з питань 

цивільного захисту на   2023 рік 

Комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних 

ситуацій сільської ради, 

виконавчий комітет 

грудень 

    

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                      Світлана БІДНЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

8 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 29 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про схвалення звіту про виконання 

бюджету  Миколаївської сільської  

територіальної громади за 2021 рік 

  

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про 

виконання дохідної та видаткової частин бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за 2021 рік відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного 

кодексу України, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет  сільської ради    

вирішив: 

 

1. Схвалити звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради про 

виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за 2021 рік: 

по доходах у сумі 83 299 529 гривень 06 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  79 926 897 гривень 23 коп., по спеціальному фонду бюджету – 3 372 

631 гривня 83 коп. (додаток 1); 

по видатках у сумі 84 154 607 гривень 24 коп., у т. ч. по загальному фонду 

бюджету –  74 024 490 гривень 48 коп., по спеціальному фонду бюджету – 10 130 

116 гривень 76 коп. (додаток 2); 

кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. 

 

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради          (Пашкурова 

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

рішення «Про затвердження звіту щодо виконання бюджету Миколаївської 

сільської територіальної громади  за 2021 рік».  

 

Секретар ради                                                       Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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Звіт  

про виконання бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади за 2021 рік   

                                
Фактично за 2021 рік до бюджету Миколаївської сільської  територіальної 

громади надійшло 83 299,5 тис.грн, у тому числі до загального фонду бюджету – 

79 926,9 тис. грн; до спеціального фонду бюджету – 3 372,6 тис. грн. 

 Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету 

виконані на 108,1%, у тому числі по власним надходженням - на 110,7% (понад 

план отримано 5 980,4 тис.грн). Планові показники надходження доходів до 

спеціального фонду бюджету виконані на 125,2%, у тому числі по власним 

надходженням - на 140,4% (понад план отримано 679,5 тис.грн). 

 У порівнянні з відповідним  періодом минулого року доходи загального 

фонду бюджету  по власним надходженням збільшилися на 25,9%; доходи 

спеціального фонду бюджету зменшилися  на 31,9%. 

 Бюджетоутворюючим джерелом дохідної частини загального фонду 

бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який займає 73,2% у сумі 

власних надходжень загального фонду бюджету. За звітний період надходження 

цього податку до бюджету Миколаївської сільської територіальної громади склали 

45 471,8 тис.грн.  Якщо порівнювати з відповідним періодом 2020 року, то приріст  

склав 21,1 % або 7 921,3 тис. грн.  Цей приріст відбувся за рахунок збільшення 

мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року та за рахунок надходження  

податку від платників, зареєстрованих на території Яструбинської сільської ради, 

ПДФО від яких раніше надходив до районного бюджету. 

 Незначну частку у доходах загального фонду бюджету становить податок на 

прибуток підприємств. До бюджету громади його сплатило  КП «Рембудсервіс». У 

звітному періоді сума податку склала  12,9 тис.грн, що у 6 разів більше, ніж за  

аналогічний період 2020 року.  

              Надходження до бюджету громади рентної плати та плати за використання 

інших природних ресурсів у власних доходах загального фонду бюджету                      

за 2021 рік становить всього 0,03% або 20,6 тис.грн. Але це у 3,2 рази більше, ніж 

за  аналогічний період 2020 року, що пов’язано зі значним збільшенням  площі 

санітарної вирубки лісових насаджень, розташованих на території громади.  

 Акцизний податок у структурі дохідної частини загального фонду бюджету 

складає всього 0,3 %. У 2021 році до бюджету громади надійшло                   168,5 

тис.грн акцизного податку. У порівнянні з відповідним періодом 2020 року 

надходження збільшились на 3,1 % або 5,1 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 25,5%. За 2021 рік до загального фонду бюджету надійшло                             

15 870,0 тис.грн місцевих податків. У порівнянні  з аналогічним періодом 2021 року 

приріст  склав  48,9 % або 5 211,0 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 
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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 8 130,8 тис.грн 

вищезазначеного податку, що становить 13,1% власних надходжень бюджету. У 

порівнянні з 2020 роком приріст надходжень цього податку склав 49,5% або 2 691,6 

тис.грн.   

Другим вагомим джерелом у структурі місцевих податків є єдиний податок, 

питома вага якого у власних надходженнях загального фонду бюджету за 2021 рік 

склала 12,4%. До бюджету громади надійшло 7 739,2 тис.грн, що у порівнянні з 

2020 роком на 48,3% або 2 519,4 тис.грн більше. Це пояснюється збільшенням 

кількості платників єдиного податку 3 групи, які сплачують єдиний податок у 

відповідності до об’єму реалізованої продукції, а також за рахунок сплати податків 

платниками Яструбинської сільської ради, яка ввійшла до складу Миколаївської 

громади. 

 Неподаткові надходження за 2021 рік до загального фонду склали          539,4 

тис.грн, що на 43,8% або 419,5 тис.грн менше ніж  за 2020 рік. Це пояснюється  

значним зменшенням надходження у 2021 році до бюджету громади екологічного 

податку, що не дало можливість  укласти договір банківського строкового вкладу 

та отримувати відповідні відсотки. Також на 36,7% зменшилися надходження  від 

адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 

  

         Дохідна частина спеціального фонду бюджету громади  включає екологічний 

податок (12,3% від загальної суми власних надходження до спеціального фонду), 

надходження від плати за послуги, що надаються  бюджетними установами 

(33,1%), благодійні внески, гранти та подарунки (50,6%), та інші надходження 

(4,0%). До цільових фондів Миколаївської сільської територіальної громади у 2021 

році кошти не надходили. 

 Надходження екологічного податку за звітний період склали                      291,4 

тис.грн, що на 29,2% або 120,4 тис.грн менше ніж планувалося. У порівнянні з 2020 

роком надходження  екологічного податку до бюджету громади зменшилися на 

46,5% або 253,6 тис. грн. Це пов’язане зі значним скороченням транспортування 

природного газу територією Миколаївської сільської ради. 

Планові показники по власних надходженнях  бюджетних установ виконані 

на 159,6%. До бюджету залучено  2 026,2 тис.грн, що на 30,7% менше ніж за 2020 

рік.  

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством у порівнянні з 2020 роком збільшилися на 26,8% і склали 

782,6 тис.грн. Але заплановані показники не виконані. У зв’язку з запровадженням 

карантинних обмежень у закладах освіти, та у зв’язку з  проведенням капітального 

ремонту харчоблоку Миколаївського НВК недоотримано надходжень від 

батьківської плати за харчування дітей у обсязі 490,2 тис.грн. 

  За рахунок  інших джерел власних надходжень бюджетних установ до 

бюджету громади у звітному періоді надійшло 1 243,6 тис.грн.  
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Так, 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 Миколаївської територіальної громади 

підручники і ноутбуки; Миколаївська НВК отримала від СВК «Миколаївський» 

меблі, від приватних осіб Кровненький ЗЗСО також отримав меблі, а КНДЗ 

«Веселка» - огорожу, каруселі та гойдалки. Всього  бюджетні установи за 2021 рік 

отримали дарунків від юридичних та фізичних осіб на суму 1 193,6 тис.грн. 

Також від ТОВ «Райз-Північ» у 2021 році були отримані цільові кошти у сумі 

50 000 грн для придбання ліжечок для ЗДО «Пролісок». 

 

У 2021 році до бюджету громади надійшло  18 816,3 тис.грн трансфертів із 

державного та обласного бюджетів.  

      Із них по загальному фонду надійшло 17 804,8 тис.грн, а саме:  

 - освітня субвенція з державного бюджету  – 15 942,2 тис. грн;   

 - субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально- економічного розвитку окремих територій – 1 200,0 тис. грн; 

       - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  –      92,9 

тис. грн;  

  - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти НУШ – 

210,4 тис.грн; 

  - субвенція з районного бюджету для забезпечення діяльності Лікарського НВК 

– 239, 5 тис. грн;  

  - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 

119,8 тис. грн. 

          До спеціального фонду  бюджету Миколаївської сільської територіальної 

громади у 2021 році надійшло трансфертів у сумі 1 011,5 тис.грн, а саме:  

- субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг – 1 000,0 тис.грн;  

- субвенція з районного бюджету для придбання предметів довгострокового 

користування для Лікарського НВК – 11,5 тис. грн.  

    У порівнянні з 2020 роком обсяг трансфертів з державного бюджету до 

бюджету громади збільшився на 33,1% за рахунок збільшення на 37,1% обсягу 

освітньої субвенції з державного бюджету та виділення субвенції на здійснення 

заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій. 

 

За звітний період видатки з бюджету Миколаївської сільської територіальної 

громади склали 84 154,6 тис. грн, що на 35,6% більше у порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року.  
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Видатки загального фонду бюджету у звітному періоді склали 74 024,5 

тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету -10 130,1 тис.грн. Освоєно 97,5% до 

затверджених планових призначень. 

На соціально – культурну сферу спрямовано 57,9% загального обсягу видатків 

бюджету громади. Це 48 763,0 тис. грн, у тому числі: 

на галузь освіти спрямовано  37 240,2 тис. грн; 

на галузь охорони здоров’я – 4 758,3 тис. грн; 

на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 998,3 тис. грн; 

на галузь культури і мистецтва – 4 154,9 тис. грн; 

на галузь фізичної культури та спорту – 621,3 тис. грн. 

Виконання планових показників за 2021 рік по видаткам на соціально – 

культурну сферу в середньому склало 97,5%. При цьому, у порівнянні з 2020 роком 

видатки на освіту збільшилися на 41,0%; на охорону здоров’я -на 68,1%; на 

соціальний захист та соціальне забезпечення – на 42,5%; на культуру – на 18,1%; 

на розвиток фізичної культури та спорту видатки збільшилися у 2 рази. 

Загалом видатки на соціально-культурну сферу за рік зросли на 41,5%. Це 

пояснюється: 

- збільшенням мережі бюджетних установ за рахунок приєднання 

Яструбинської сільської ради до Миколаївської громади; 

-  підвищенням у 2021 році розмірів державних соціальних гарантій, а саме: 

прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

- значним збільшенням цін на енергоносії. 

Видатки на житлово-комунальне господарство у звітному періоді склали                 

5 044,2 тис.грн. Планові показники виконані на 96,2%; у порівнянні з 2020 роком 

видатки на ЖКГ зросли на  40,6%. 

Видатки на будівництво та регіональний розвиток за звітний період 

становлять 3 729,9 тис.грн, це 99,3% до затверджених планових призначень. У 

порівнянні з 2020 роком фактичні видатки на будівництво та регіональний 

розвиток збільшилися  у 3,5 рази. 

Видатки на розвиток дорожнього господарства у 2021 році склали                   

3 628,4 тис. грн. Це 100,0% до запланованих видатків. Видатки на ремонт доріг  

збільшилися у два рази у порівнянні з 2020 роком. 

У 2021 році інші видатки бюджету склали: на утримання апарату управління 

сільської ради та виконавчих органів - 12 392,0 тис.грн (це 96,8% до затверджених 

планових призначень); на заходи з землеустрою –                               293,5 тис.грн 

(це 100,0% до запланованих); на захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій – 501,7 тис.грн (це 96,1% до запланованих); на охорону навколишнього 

природнього середовища  – 242,1 тис.грн (це 72,8% до запланованих); на іншу 

економічну діяльність – 17,9 тис.грн (це 100,0% до затверджених планових 

призначень). 268,0 тис.грн було витрачено на облаштування поліцейської станції в 

с.Северинівка. 

Загальний обсяг трансфертів, переданих до бюджетів усіх рівнів, у 2021 році 

склав 11,0 % загального обсягу видатків бюджету громади або  9 274,0 тис. грн, із 

яких 47,4% або 4 400,3 тис. грн – це реверсна дотація. У порівнянні з 2020 роком 
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обсяг трансфертів, що передані з бюджету громади до бюджетів усіх рівнів, зріс на 

10,0%, а обсяг реверсної дотації зріс на 38,1%. 

В зв’язку з виробничою необхідністю кошти резервного фонду бюджету були 

перерозподілені на надання одноразової грошової допомоги для мешканців, чиї 

будівлі постраждали внаслідок буревію – 50,0 тис.грн; а також на співфінансування 

капітального ремонту харчоблоку та їдальні Миколаївського НВК  у сумі  300,0 

тис.грн. 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                    Вікторина ПАШКУРОВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 30 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про розроблення Схеми санітарної 

очистки населених пунктів громади 

 

 Відповідно до підпункту 6 пункту «а» статті 30, статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 4, пункту 2 статті 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 Закону 

України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 

1070 (зі змінами), Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-

комунального господарства України від 10.01.2006 № 6 «Про затвердження 

Рекомендацій із розробки схем санітарної очистки населених пунктів», Наказу 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 

30.07.2010  № 259 «Про затвердження правил визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів», пункту 3 Порядку розроблення, погодження та 

затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 23.03.2017 № 57 та вимог ДБН Б.2.2-6:2013 

«Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», на виконання 

припису Державної екологічної інспекції у Сумській області від 13.05.2021 № 

109/03,  з метою впорядкування питань у сфері поводження з відходами, 

забезпечення утримання населених пунктів  Миколаївської сільської  

територіальної громади в належному санітарному стані, зменшення негативного 

впливу відходів на довкілля та здоров’я населення, економії фінансових ресурсів,  

виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Розробити  Схему санітарного очищення  населених пунктів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області. 

2. Визначити виконавцем робіт по розробці Схеми санітарного очищення  

населених пунктів Миколаївської сільської ради відділ житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку 

інфраструктури та містобудування /Ольшанська А.В./.      

4. Начальнику відділу житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування 

/Ольшанська А.В./ розроблену Схему санітарного очищення населених пунктів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області  подати на 

затвердження виконавчого комітету у законодавчо визначені терміни.                                                                             
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

Секретар ради                                                                Вікторія НЕПИЙВОДА 

 

 

 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 31 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про затвердження норм  

споживання води на  

території Миколаївської  

сільської ради  

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 13, 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», 

статтями1, 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг № 307 від 22.03.2017, Правилами користування системами 

централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України № 190 від 27.06.2008 р., Правилами надання 

послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і 

водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  № 630 від 

21.07.2005 р., з метою покращення надання послуг централізованого 

водопостачання населенню, порядку обліку об’ємів питної води, що 

використовується на полив присадибних ділянок, для впорядкування обліку 

використання та зменшення втрат питної води, для спонукання абонентів на 

встановлення приладів обліку (лічильників), виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

 

1. Затвердити норми споживання питної води на території населених пунктів 

Миколаївської сільської ради сільської ради. (додаток 1 додається). 

2. Встановити розрахунковий період за полив присадибних ділянок з   01 травня до 

31 серпня поточного року. 

3. Встановити площу поливної території для кожного мешканця приватного 

сектору згідно Акту обміру поливної площі присадибної ділянки, який складається 

представниками водопостачальної організації в присутності абонента. 

У разі відмови абонента підписувати вищезазначений Акт, поливну площу для 

розрахунку витрат води на полив встановити у розмірі 10 соток, а вартість поливу 

1 сотки у місяць розраховується за таким розрахунком: 

0,15 куб.м *100*(на діючий тариф грн.) = 15куб.м х на діючий тариф грн. 
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4. Рекомендувати всім споживачам питної води, що мешкають та здійснюють 

діяльність на території  громади, до жовтня місяця 2022 року встановити вузли 

обліку води на водопровідній мережі споживача, а саме на межі балансової 

належності мереж постачальника послуги та споживача. 

5. За безоблікове використання питної води, об’єми використаної води 

розраховувати згідно п. 3.3, 3.4 Правил користування системами централізованого 

комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України від 

27.06.2008 р. № 190, а саме за пропускною спроможністю труби вводу при 

швидкості руху води в ній 1,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин 

за добу, повний переріз при розрахунку враховувати 15 мм, згідно Таблиці 

розрахунку розходу води по розрізу труби відповідно до розрахунків Шевельових 

– 454 куб.м на місяць (за діючим тарифом – грн.). Розрахунковий період при 

безобліковому водокористуванні встановлюється з дня початку такого 

користування. Якщо термін початку безоблікового водокористування виявити 

неможливо, розрахунковий період становить один місяць. 

Безобліковим використання води вважати при: 

Виявлені додаткової врізки без приладу обліку (самовільне підключення до систем 

водоспоживання приладу обліку) 

Пошкодженні абонентом пломби приладу обліку 

Пошкодженні (виведенні з ладу) індикатору магнітного поля, що підтверджує 

примусове зупинення приладу обліку з допомогою магніту. 

Втручанні в роботу приладу обліку (самовільне зняття приладу обліку, самовільна 

заміна приладу обліку) 

6. Ввести в дію відповідальність мешканців сільської ради за такими видами 

порушень: 

6.1. Ігнорування отриманих попереджень про необхідність проведення повірки або 

заміни приладу обліку (пошкоджене скло, неможливість зняття показників) - після 

двох попереджень відключення від водопровідної мережі; 

6.2. Заборгованість за воду більш ніж 500 грн., прострочення строків оплати боргу 

по договору  – попередження, після ігнорування попередження відключення від 

водопровідної мережі. 

7. Відновлення водопостачання після відключення здійснюється за умови усунення 

усіх недоліків та порушень, що призвели до відключення від водопровідної мережі 

та оплати витрат на відключення та підключення по фактичним витратам згідно 

калькуляції. 

8. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

 

 

 

Секретар ради                                                      Вікторія НЕПИЙВОДА 

          
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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         Додаток 1 до рішення 

          виконавчого комітету  

         № 31 від 31.01.2022 року  

 

Норми витрат води для споживачів (населення, суб’єктів господарювання, 

комунальних закладів) Миколаївської сільської ради  

 

Об’єкти витрат води Одиниці виміру Норма витрат 

води, л/доба 

Жилі будинки з водопроводом без ванн 1 мешканець 95 

Таке ж, з газопостачанням 1 мешканець 120 

Таке ж, з водопроводом, ваннами з 

водонагрівачами, що працюють на 

твердому паливі 

1 мешканець 150 

Таке ж, з водопроводом, ваннами з 

газовими водонагрівачами 

1 мешканець 190 

Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до 

1700 мм, обладнаними душами 

1 мешканець 300 

Пансіонати з загальними ваннами та 

душовими 

1 мешканець 120 

Відпускання води на ведення особистого підсобного господарства абонентам 

–громадянам, а також на колективне садівництво і городництво 

Утримання худоби: корова літрів на добу на 

1 голову 

80 

молодняк великої рогатої худоби літрів на добу на 

1 голову 

30 

кінь літрів на добу на 

1 голову 

80 

свиня доросла літрів на добу на 

1 голову 

10 

порося до 4-х місяців літрів на добу на 

1 голову 

8 

Поливання садів, присадибних ділянок, земельних насаджень, тощо: 

сади й присадибні ділянки  літрів/м²на добу 4-6 

квітники й газони  літрів/м²на добу 4-6 

теплиці земляні літрів/м³теплиць 

на добу 

15 

теплиці стелажні зимові, парники всіх 

типів та утеплений грунт 

літрів/м³теплиць 

на добу 

6 

Амбулаторії  1 хворий  15 

Адміністративні будівлі  1 працюючий 30 
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Навчальні заклади та загально-освітні 

школи  

1 учень та 1 

викладач за 

зміну 

20 

Дитячі ясла-садки з денним перебуванням 

дітей  

1 дитина 75 

Крамниці 

- продовольчі (без холодильних 

установок); 

1 працівник у 

зміну або  20 

м2торгов. залу 

 

 

 

250 

- промтоварні 1 працівник у 

зміну 

 

20 

Перукарні  1 робоче місце  120 

Клуби, театри за один захід:   

- Для глядачів 1 місце 10 

- Для артистів 1 місце 40 

Стадіони та спортзали:   

- Для глядачів 1 місце 3 

- Для фізкультурників 1 фізкультурник 50 

Миття автотранспорту:   

при наявності немеханізованої мийки в 

гаражах два рази в місяць: 

  

- вантажних автомашин 1 машина  1500 

- легкових автомашин 1 машина 1000 

вручну з шлангів, незалежно від місця 

стоянки: 

  

вантажних автомашин 1 машина 500 

автобусів 1 машина 500 

легкових автомашин 1 машина 300 

мотоциклів 1 машина 50 

  
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                         Світлана БІДНЕНКО      
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 32 

 31.01.2022                                                                                      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 протокол  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 

13.01.2022 року  виконавчий комітет сільської ради  

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

ФОП Лисуєнко Віталієм Івановичем на рівні: 
- для потреб  населення  – 18,58 грн. за 1 м3 без ПДВ; 
- для бюджетних організацій та установ  – 20,36 грн. за 1 м3 без  ПДВ; 
- для інших споживачів – 21,24 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  договір з населенням Миколаївської 

сільської ради відповідно до чинного законодавства.  
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 моменту підписання договору ФОП Лисуєнко В.І. з 

населенням. 

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

Секретар ради                                                           Вікторія НЕПИЙВОДА 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 33 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про зміну адреси об’єктів 

нерухомого майна   

належного гр. --------------- 

 Керуючись пунктом 1¹ статті 37, пунктом 1статті 52, статтею 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про державний 

земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України № 690 від 07.07.2021 

року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва», 

статтею 12 Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. ---

--------------------- жительки села Руднівка,  про зміну  адреси належного їй 

житлового будинку в селі Руднівка, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в населеному пункті, відповідно до їх фактичного місця 

розташування, враховуючи інформацію Кровненського старостинського округу № 

4, на території якого розташоване нерухоме майно, виконавчий комітет сільської 

ради 

вирішив: 

 

1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку 

належного гр. -----------------------, визначивши наступну адресу: Україна, 

Сумська область, Сумський район, село ---------------------- 

2. Впорядкувати відомості про місце розташування земельних ділянок, 

належних гр. -------------------, а саме:  земельної ділянки площею 0,04 га, 

кадастровий номер 5924784200:04:002:----------,  земельної ділянки площею 0,16 

га, кадастровий номер 5924784200:04:002:-----------,  земельної ділянки площею 

0,16 га, кадастровий номер 5924784200:04:002:------, відповідно до присвоєної 

адреси об’єкта нерухомого майна: Сумська область, Сумський район, село ---

--------------- 

3. Рекомендувати гр. -------------. звернутися до державного реєстратора для 

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та відомостей щодо місця розташування земельних ділянок до 

Державного земельного кадастру відповідно до вимог Закону України «Про 

Державний земельний кадастр». 

     Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 34 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння адреси житловому 

будинку належному гр. -------------- 

 

Керуючись пунктом 1¹ статті 37, пунктом 1статті 52, статтею 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,  постановою Кабінету Міністрів України 

№ 690 від 07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва»,», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради восьмого 

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

присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) об’єктам 

нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради Сумського 

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

жителя села Миколаївка Сумського району про присвоєння адреси житловому 

будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового будинку, який 

знаходиться за  адресою: село Миколаївка, ---------------------, Сумського району 

Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі 

Миколаївка, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

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

-------------, відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 29.12.2021: село 

Миколаївка, вулиця --------------------------- Сумського району Сумської області.  

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

внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
Оприлюднено 07.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 35 

 31.01.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння адреси житловому 

будинку належному гр. -------------- 

 

Керуючись пунктом 1¹ статті 37, пунктом 1статті 52, статтею 59  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності»,  постановою Кабінету Міністрів України 

№ 690 від 07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва»,», рішенням тринадцятої сесії Миколаївської сільської ради восьмого 

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

присвоєння та зміни поштових адрес (виділення в окремий номер) об’єктам 

нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради Сумського 

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

жителя села Миколаївка Сумського району про присвоєння адреси житловому 

будинку, в зв’язку з проведеним технічним поділом житлового будинку, який 

знаходиться за  адресою: село Миколаївка, ---------------------Сумського району 

Сумської області, з метою впорядкування нумерації домоволодінь в селі 

Миколаївка, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

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

------------ відповідно до договору про поділ нерухомого майна від 29.12.2021: село 

Миколаївка, вулиця ----------------------- Сумського району Сумської області.  

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

метою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку. 

  

 

Секретар ради                                                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 
 

Оприлюднено 07.02.2022 року  
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